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Kto je moje telo a pĳe moju krv, má večný život...

V túto nedeľu si v našej farnosti uctievame výnimočným spôsobom sviatosť
Kristovho Tela a Krvi, ľudovo Božie Telo.
Čas, ktorý máme za sebou, nás učil opätovne sa zamýšľať nad významom Eucharistie
v našich životoch ale aj v živote našich
kresťanských spoločenstiev. Dlhé týždne
eucharistického pôstu nám dali priestor
pre uvedomenie si, že Kristov odkaz: „Vezmite a jedzte, toto je moje telo“, sa neobmedzuje len na fyzické prĳímanie
Eucharistie pod sviatostnými spôsobami,
ale je výzvou so širším záberom, než sme
si pred pandémiou možno uvedomovali.

na potreby našich blížnych. A vínom, lebo
skutočnosť stretnutia sa s Bohom, má napĺňať naše životy prirodzenou radosťou,
ktorá sa chce zdieľať a komunikovať.

Práve nemožnosť fyzického prĳímania,
sa mala stať priestorom premeny života
na eucharistický modus. Náš hektický život
nám veľakrát možno nedovoľoval uvedomiť
si, že slová: „Toto robte na moju pamiatku“
je nielen výzvou sláviť liturgiu, ale premieňať
svoj život, aby sa pre našich bratov a sestry
stal chlebom a vínom. Chlebom, ktorý sýti
a je symbolom toho, že naša viera sa neobmedzuje len na múry chrámov, ale svoju
hĺbku a krásu ukazuje práve v jemnocite

Som rád, že svoju diakonskú prax som
mohol stráviť práve v dómskej farnosti.
Farnosť sv. Alžbety je bohatá nielen na
kultúrne krásy, zdobiace Hlavnú ul., ale
najmä na množstvo ľudí, ktorí svoj čas,
srdce, um i know-how obetujú pre službu
Bohu a ľuďom. Všetkým vám úprimne ďakujem za spoluprácu a na príhovor sv. Alžbety,
vám vyprosujem potrebné Božie milosti.

Dnes si uvedomujem, že najväčšou
oslavou dnešného sviatku nie je procesia
po našom námestí, ale procesia z miesta,
kde sedíme v kostole, na sväté prĳímanie.
Slávme tohtoročné Božie Telo tým, že ho
budeme často prĳímať a svoj život robiť
chlebom a vínom pre našich bratov a sestry.
Naša autentickosť je najkrajšou manifestáciou našej viery.

Boris Byčánek, diakon

Novokňazi 2020
S vďačnosťou Bohu a radosťou v srdci
Vám oznamujeme, že vkladaním rúk a
konsekračnou modlitbou diecézneho
arcibiskupa-metropolitu Mons. Bernarda
Bobera, príjmu dňa 20. júna 2020 o 10.00
hod. v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach
sviatosť kňazstva.
Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad
nami, ako dúfame v teba. (Ž 33, 22)

Dominik Adamčík
28 rokov
Primície: 21. júna
2020 o 10.00 hod.,
v Kostole Najsvätejšej Trojice v Prešove – Solivare

Boris Byčánek
26 rokov
Primície: 21. júna 2020
o 10.30 hod., v Bazilike
sv. Egídia v Bardejove

Jakub Farkaš
28 rokov
Primície: 21. júna 2020
o 10.30 hod., v Kostole
Najsvätejšieho mena
Ježiš a Mária v Nižnej
Šebastovej

Matej Futej
28 rokov
Primície: 21. júna 2020
o 10.00 hod. v Kostole
Najsvätejšej Trojice v
Udavskom

Marek Pich
37 rokov
Primície: 27. júna 2020
o 10.00 hod., v Kostole
Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho vo Svidníku

Karol Saksa
33 rokov
Primície: 27. júna 2020
o 10.00 hod., v Kostole
Najsvätejšej Trojice v
Prešove – Solivare

František Sokyra
26 rokov
Primície: 21. júna 2020
o 10.00 hod. v Kostole
sv. Joachima a Anny v
Dlhom nad Cirochou

Farské oznamy
Sv. omše v kostoloch našej farnosti
Sv. omše vo všetkých kostoloch našej
farnosti sú v tradičných časoch.
Plnomocné odpustky počas Slávnosti
Najsvätejšieho Srdca Ježšovho v piatok
19.6.2020
V piatok máme možnosť získať úplné
odpustky za obvyklých podmienok a pri
spoločnom verejnom recitovaní modlitbyNajmilší Ježišu. Pozývame vás na sv. omše
počas tejto slávnosti.
Diakonská vysviacka
Z Božej milosti Mons. Bernard Bober,
arcibiskup-metropolita ustanoví na službu
diakonov a vysvätí do služby kňazov týchto
svätencov: V piatok 19.06.2020 o 10.00
hod. v katedrále sv. Alžbety budú na službu
diakona ustanovení: František Bujňák (25
rokov - farnosť Košice-Pereš), Tadeáš Jacko
(26 rokov - farnosť Lipany)
Srdečne vás pozývame na túto slávnosť.
Zatvorená kancelária
V piatok 19.6.2020 z dôvodu diakonskej
vysviacky bude farská kancelária zatvorená.
Kňazská vysviacka
V sobotu 20.06.2020 od 10.00 hod. sa
v katedrále sv. Alžbety uskutoční svätenie
kandidátov kňazstva pre službu košickej
arcidiecézy.
Srdečne pozývame všetkých veriacich
na túto slávnosť a zároveň prosíme o modlitby za novokňazov, aby sa stali novým
kvasom v radoch košického presbytéria a
zároveň svojim životom a službou svedčili
o Božej láske a milosrdenstve.
Zbierka na farské účely
Na budúcu nedeľu sa uskutoční mesačná zbierka na potrebu našej farnosti. Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Zasvätenie rodiny
Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie
Ó, Mária, Matka Božia a Matka naša,
tu zhromaždená rodina slávnostne sa
ti dnes zasväcuje, aby si od dnes kraľovala
v našom dome prítomnosťou svätého obrazu tvojho Nepoškvrneného Srdca, svojou
materinskou ochranou v našich radostiach
a bolestiach a svojím duchom, vzorom všetkých rodinných cností.
Daj, aby panoval v tejto rodine ako v
nazaretskej poriadok vo vykonávaní autority a poslušnosti, čistota mravov a spoločenského života podľa Božieho zákona,
aby každý plnil svoju povinnosť s veľkodušnou vernosťou, aby vládla vzájomná láska
až po zrieknutie sa vlastných chúťok a
pohodlia, aby prekvitala u nás kresťanská
pobožnosť so spoločnými náboženskými
cvičeniami a so zachovávaním cirkevných
príkazov.
Od tvojho panenského Srdca, prostredníka všetkých milostí, nechže príde k nám
ten nadprirodzený život, ktorý nám jedine
môže dať okúsiť pokoj na zemi a v nebi
zasa spojiť všetkých členov tejto rodiny.
Svoju modlitbu spájame s modlitbou,
ktorá neprestajne vyviera z tvojho materinského Srdca u Ježiša Krista, tvojho Boha
a Syna.
Týmto zasvätením tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu sľubujeme tak žiť, aby ťa táto
rodina nikdy neobrážala, ba skôr, aby ti
dávala náhradu za urážky, že ťa toľké iné
rodiny potupujú, a urob, aby sme v tomto
svojom čestnom podujatí vždy verní zostali.
Ráč prĳať celkom do svojej vlastnosti
túto rodinu, ktorá chce byť malým kráľovstvom tvojho Srdca a Srdca Ježišovho.
Amen.

Liturgický prehľad na 11. týždeň cez rok
Deň

Liturgická spomienka

Liturgické čítania

Ne
14.06.

11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Č1: Ex 19, 2-6a
Ž: Ž 100, 2. 3. 5
Č2: Rim 5, 6-11
Ev: Mt 9, 36 – 10, 8

Po
15.06.

Pondelok 11. týždňa v Cezročnom období

Č1: 1 Kr 21, 1-16
Ž: Ž 5, 2-3. 5-6. 7
Ev: Mt 5, 38-42

Ut
16.06.

Utorok 11. týždňa v Cezročnom období

Č1: 1 Kr 21, 17-29
Ž: Ž 51, 3-4. 5-6a. 11+16
Ev: Mt 5, 43-48

St
17.06.

Streda 11. týždňa v Cezročnom období

Č1: 2 Kr 2, 1. 6-14
Ž: Ž 31, 20. 21. 24
Ev: Mt 6, 1-6. 16-18

Št
18.06.

Štvrtok 11. týždňa v Cezročnom období

Č1: Sir 48, 1-15
Ž: Ž 97, 1-2. 3-4. 5-6. 7
Ev: Mt 6, 7-15

Pi
19.06.

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
slávnosť

Č1: Dt 7, 6-11
Ž: Ž 103, 1-2. 3-4. 6-7. 8+10
Č2: 1 Jn 4, 7-16
Ev: Mt 11, 25-30

Diakonská vysviacka - 10.00 hod. - katedrála

So
20.06.

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
spomienka
Kňazská vysviacka - 10.00 hod. - katedrála

Č1: Iz 61, 9-11
Ž: 1 Sam 2, 1b-e. 4-5. 6-7. 8a-d
Ev: Lk 2, 41-52

Ne
21.06.

12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Č1: Jer 20, 10-13
Ž: Ž 69, 8-10. 14+17. 33-35
Č2: Rim 5, 12-15
Ev: Mt 10, 26-33

Prosba o podporu a pomoc farnosti
Milí bratia a sestry,
uplynulá kríza zasiahla nás všetkých.
Nevyhla sa ani našej farnosti. Pohľad na
prázdne kostoly nám trhal srdcia, ale v
súkromí a modlitbách sme boli stále spolu.
Modlili sme sa za skoré ukončenie krízy,
zdravie pre všetkých vás a Božiu pomoc,
milosti a ochranu pre všetkých. Online vysielaním sme sa s vami spájali počas týchto
ťažkých chvíľ.
Kríza zasiahla aj ekonomickú životaschopnosť našej farnosti. Milodary sa pozastavili, no rovnako ako u vás, účty stále
prichádzajú.

Chceme vás týmto požiadať o pomoc a
podporu. Aj malý dar daný z lásky sa stáva
veľkým pokladom uloženým v nebi.
Vopred ďakujeme všetkým ochotným podporovateľom a darcom. Zahŕňame vás do
našich modlitieb.
Identifikačné údaje organizácie:
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