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Bratia a sestry, tento rok to bude 76 rokov od začiatku 2.
svetovej vojny, obdobia, ktoré ukázalo, čo všetko je človek
schopný urobiť, keď sa v srdci a činoch odkloní od Boha a jeho
zámeru s nami.

Žiaľ, ani naša doba nie je uchránená od vojnových
konfliktov. Mnohé sa odohrávajú ďaleko za našimi hranicami,
no niektoré sú takmer v našom susedstve. Preto na prahu
mariánskeho mesiaca mája, prosme denne v našich
chrámoch, ale aj uprostred našich rodín Kráľovnú pokoja, aby
nám vyprosila mier pre všetkých ľudí.

Pokojnejší a radostnejší svet nezačína u druhých, ale u
mňa samého. Využime preto tento mesiac k obnove svojho
duchovného života. Mier začína v mojom srdci! Preto spo-
veď, modlitba, Eucharistia a skutky milosrdnej lásky sú tou
najlepšou vakcináciou nášho sveta proti pandémii nenávisti
a zloby.

Zverme Kráľovnej pokoja všetkých tých, ktorí riadia náro-
dy, aby sa usilovali hľadať riešenie geopolitických problémov
cestou dialógu. Modlime sa za obete novodobých vojnových
konfliktov, aby sa ich nevinná krv stala semenom svetového
pokoja.

Kiež Kristus, víťaz nad smrťou, premôže zlobu tých, ktorí
rozdúchavajú nenávisť v srdciach ľudí a z utrpenia nevinných
budujú svoj biznis. Kráľovná pokoja - oroduj za nás!

Duchovné slovko:



Farské oznamy
Farská kancelária v tieto dni funguje v klasickom
čase.

Tel. č.: +421 55 622 15 55
E-mail: domsvalzbety@gmail.com

Otváracie časy:
Pondelok - Štvrtok
10:00 - 12:00 /15:00 - 17:00 hod (streda 17:30)

Piatok
10:00 - 12:00 hod.

5. Veľkonočná nedeľa „B“
Prvé čítanie: Sk 9, 26-31
Žalm: Ž 22
Druhé čítanie: 1 Jn 3, 18-24
Evanjelium: Jn 15, 1-8

Poďakovanie a prosba
Chod našej farnosti môžete podporiť
vhodením svojho milodaru do pokladničiek
vzadu pri vstupe do chrámu alebo
elektronicky na číslo účtu:
IBAN: SK28 0900 00000000 8212 1833.
NechVámVašu podporu odmení dobrotivý Boh.

Dopoludňajšia spovedná služba
Od pondelka 3. 5. sa obnovuje dopo-
ludňajšia spovedná služba (9:00-11:30 h.).

Príprava prvoprĳímajúcich detí
Príprava detí na prvé sv. prĳímanie prebieha
každú stredu a piatok o 15:45 h. v
Uršulínskom kostole.
Prvé sv. prĳímanie bude v našej farnosti
27.6.2021.

Príprava birmovancov
Pozývame našich birmovancov na
sv.omše každý štvrtok o 15:45 h. do
Uršulínskeho kostola.

Májové pobožnosti v Dóme
V tomto týždni, v sobotu 1.5., vstupujeme
do nového mesiaca mája. Májové pobo-
žnosti budú vždy pred večernou sv. omšou
v katedrále o 17:45 h.

Deň víťazstva nad fašizmom -
deň pracovného pokoja
8.mája si pripomenieme 76. výročie
ukončenia 2. svetovej vojny. Spomeňme
si v tento deň na tých, ktorí počas tejto
vojny stratili svoj život, zároveň
ďakujme Pánu Bohu za obdobie mieru a
vyprosujme ho aj tým oblastiam sveta, kde aj
v dnešných časoch zúri vojna.

EPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA
Prosíme návštevníkov našich chrámov,
aby striktne dodržiavali všetky proti-
epidemiologické opatrenia najmä:

- Správne nosenie rúška (respirátor)
- 1 osoba na 15 m2
- Dvojmetrový odstup
- Sv. prĳímanie na ruku
- Pri vstupe do chrámu aplikovanie dezin-
fekcie rúk

Prvá nedeľa v mesiaci
Na záver sv. omše o 10:30 h. bude
prvonedeľná eucharistická pobožnosť.

Mariánsky mesiac máj
Mesiac máj je oddávna mesiacom Panny
Márie. Dnešný charakter každodenných
pobožností nadobudol vďaka jezuitovi
Dionisiovi, ktorý publikoval v talianskej
Verone svoje dielo Mese di Maria (1725).
Pápež Pavol VI. v encyklike Mense Maio
(1965) povzbudzuje takto: “Keď nadchádza
mesiac máj, ktorí veriaci už oddávna zvykli
venovať Bohorodičke Márii, naša duša jasá
pri myšlienke na predstavenie viery a lásky,
ktoré bude čoskoro vo všetkých častiach
sveta konané na počesť Kráľovnej neba. (...)
Veď Mária je vždy cestou, ktorá vedie ku
Kristovi. A čo iné znamená, že sa trvale
uchyľujeme k Márii, než to, že hľadáme v jej
náručí, totiž v samej Panne, skrze ňu a
s ňou Krista, nášho Spasiteľa.”

Život vo farnosti:

DETSKÉ OKIENKO

Milé deti! Aj v tomto
Alžbetinom liste na Vás

pamätáme a chceme Vám
priblížiť dnešné

evanjelium, kde sa Pán
Ježiš predstavuje ako
vinič. Už ste videli taký

vinič? Povedzte rodičom,
nech Vám vygooglia, ako

taký vinič vyzerá :-)

Ahojte! Dnes sa
dozvedáme, že

máme byť ako vinič,
ktorý prináša veľa
ovocia. Na našom

kríku však
ovocie chýba.

Nakreslite ho a do
obrázkov môžete

napísať, čo by takým
ovocím mohlo byť.

ZADANIE:

Modlitba za mier a pokoj vo svete

Všemohúci Bože, ty si darca pokoja. Stojíme tu preto pred tebou a
prosíme: Príď na pomoc na pomoc svetu, ktorý je zasiahnutý
násilím, a daruj ľuďom mier. Posilňuj v srdciach všetkých, ktorí

majú zodpovednosť za tento svet, odvahu brániť skutočnú
spravodlivosť, slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí. Upevňuj

odhodlanie všetkých, ktorí nasadzujú svoje sily v boji so zlom.
Uzdrav srdce mužov i žien, ktorí zaslepení nenávisťou a

sebectvom neváhajú použiť násilie pre dosiahnutie svojich cieľov.
Prebuď v nás vnímavosť pre trpiacich i ochotu pomáhať im. Nauč

nás odpúšťať tým, ktorí sa proti nám previnili, a prosiť za
odpustenie tých, ktorým sme my sami ublížili.

Prosíme ťa, Bože, vyslyš nás skrze nášho Pána Ježiša Krista, lebo
on nám otvoril cestu do tvojho kráľovstva pokoja. Amen.

Doplnenie loretánskych litánií:

I. Po oslovení Matka Cirkvi sa pridáva Matka milosrdenstva

II. Po oslovení Matka Božej milosti sa pridáva Matka nádeje

III. Po oslovení Útočisko hriešnikov sa pridáva Útecha migrantov



Identifikačné údaje organizácie:
Rímskokatolícka farnosť sv. Alžbety Uhorskej,
Košice / Hlavná 26, 040 01 Košice /
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava
IBAN: SK28 0900 0000 0000 8212 1833

ĎAKUJEME !
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Deň Liturgické slávenie Liturgické texty

Nedeľa
2.05.

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
1Č: Sk 9, 26-31
Ž: 22
2Č: 1Jn 3, 18-24
Ev: Jn 15, 1-8

Pondelok
3.05.

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov 1Č: 1Kor 15, 1-8
Ž: 19
Ev: Jn 14, 6-14

Utorok
4.05.

Utorok po 5. veľkonočnej nedeli
alebo sv. Floriána, mučeníka

1Č: Sk 14, 19-28
Ž: 145
Ev: Jn 14, 27-31a

Streda
5.05.

Streda po 5. veľkonočnej nedeli
1Č: Sk 15, 1-6
Ž: 122
Ev: Jn 15, 1-8

Štvrtok
6.05.

Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli
Prvý štvrtok v mesiaci - deň modlitieb za duchovné povolania

1Č: Sk 15, 7-21
Ž: 96
Ev: Jn 15, 9-11

Piatok
7.05.

Piatok po 5. veľkonočnej nedeli
1Č: Sk 15, 22-31
Ž: 57
Ev: Jn 15, 12-17

Sobota
8.05.

Sobota po 5. veľkonočnej nedeli 1Č: Sk 16, 1-10
Ž: 100
Ev: Jn 15, 18-21

Nedeľa
9.05.

ŠIESTAVEĽKONOČNÁ NEDEĽA
1Č: Sk 10, 25-26. 34-35. 44-48
Ž: 98
2Č: 1Jn 4, 7-10
Ev: Jn 15, 9-17

Liturgický kalendár na 5. veľkonočnú nedeľu “B”


