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Kresťanstvo nie je ani náboženstvom chrámu, ani knihy.
Kresťanstvo je osoba Ježiša Krista. Boží dom je založený na
Kristovi a vy sami ste jeho živými kameňmi. Duch Svätý je
spájajúcim kameňom, svorníkom klenby. Buďte si istý, že ak
Kristus nebude základným kameňom každej vašej stavby, tak
stavba padne. Nemajte záľubu v obrovských budovách
postavenými ľuďmi, rozboria sa, nech sú akokoľvek vysoké.
Čas ich zrovná so zemou.

Ak neskôr zistíte, že vaša budova nie je postavená na Kristovi,
celú ju rozoberte a začnite odznova. Jeden jediný múr postavený
na Kristovi je lepší ako vysoká veža, ktorej hrozí, že pod silou vetra
padne. Kristus nesie celú stavbu, Duch Svätý spája všetky kamene
klenby a podopiera múry. Duch Svätý je dušou lásky, ktorá je
svorníkom. Pokiaľ odoberiete svorník, zničíte celú klenbu, kamene
vypadnú a celá stavba sa zborí. Každý kameň má v budove svoje
miesto. Každý kameň bol stvorený, aby bol na svojom mieste.
Pokiaľ jeden chýba, ostane po ňom škára, cez ktorú bude pršať,
fúkať a dovnútra sa dostane prach a voda. Cez túto medzeru budú
mať živly cestu dovnútra stavby. Vytrvajte na Pánovom stavenisku.

Buďte silní a budujte kráľovstvo. Buďte živými kameňmi v
Pánovom chráme. Nechajte sa umiestniť Pánovými rukami, on je
pravý staviteľ. Nechajte sa opracovať, zbavte sa všetkého, čo je na
vás nabalené a dovoľte doplniť to, čo vám chýba.

Nech vám On určí tvar, veľkosť aj miesto. Nech ste veľkí či
malí, každý z vás máte svoje miesto, pre ktoré ste boli navrhnutí a
opracovaní. Odovzdajte sa Pánovi, aby s vami staval. Tak sa
dostanete na svoje pravé miesto. Neste kamene umiestnené nad
vami a podopierajte tie, ktoré vás obklopujú. Oprite sa o tie, ktoré
sú pod vami. Kristus nesie všetko a Duch Svätý vás zjednocuje a
vedie.

Prevzaté od: vojtechkodet.cz

Duch Svätý spája všetky kamene



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.

7. Veľkonočná nedeľa „B“
Prvé čítanie: Sk 1, 15-17. 20a 20d-26
Žalm: Ž 103
Druhé čítanie: 1 Jn 4, 11-16
Evanjelium: Jn 17, 11b-19

Zbierky:

V túto nedeľu je zbierka na katolícke
masmédiá.

Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

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.
Ďakujeme!

Svätodušná novéna
V nasledujúcom týždni sa duchovne
pripravujeme na slávnosť Zoslania Ducha
Svätého. Počas nasledujúcich dní sa vždy
po večernej sv. omši v Dóme budeme
spolu s našimi birmovancami modliť
novénu k Duchu Svätému. Počas večerných
omší zaznejú aj krátke katechézy na
tému:
Sedem darov Ducha Svätého.

Sviatosť birmovania 23.5. o 10:00 h.!
Na nedeľu Zoslania Ducha Svätého 23. 5.
udelí pri sv. omši
o 10:00 h. otec arcibiskup Bernard Bober
sviatosť birmovania našej mládeži. Táto
sv. omša bude aj v priamom prenose na
RTVS2.

Nácvik na slávnosť birmovania
Nácvik na slávnosť birmovania bude vo
štvrtok 20. 5. a v piatok 21. 5. po skončení
svätodušnej novény.

Sv. spoveď pred sviatosťou birmovania
Povzbudzujeme birmovancov, ich rodičov
a birmovných rodičov, aby pred prĳatím
sviatosti birmovania svojich detí pristúpili
k sviatosti zmierenia.

Omše do RTVS
V sobotu 22. 5. bude večerná sv. omša
vysielaná do RTVS. Z dôvodu
obmedzeného vysielacieho času bude
svätošarbelské požehnanie až po omši!

55. Svetový deň spoločenských
komunikačných prostriedkov
Myšlienka sláviť tento svetový deň vzišla z
Druhého vatikánskeho koncilu v roku 1963 a
je zakotvená v dekréte sv. Pavla VI. Inter
mirifica.

Svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne
Tento deň ustanovil emeritný pápež
Benedikt XVI. v roku 2007. Pamätajme dnes
na prenasledovaných kresťanov v Číne, ale
aj v iných častiach našej zemegule.

Kanonické vešpery
Po nedeľnej sv. omši o 15:00 h. Vás
pozývame na kanonické vešpery.

Májové pobožnosti v Dóme
Májové pobožnosti máme v Dóme vždy o
17:45 h. (ruženec a loretánske litánie).

Život vo farnosti:

!!!POZOR ZMENA!!!
Nedeľná sv. omša o 9:00 h. (lat.)

NEBUDE
z dôvodu priameho prenosu sv. omše

o 10:00 h., ktorá bude spojená so
sviatosťou birmovania.

Maď. sv. omša o 12:00 bude o 12:30 h.



DETSKÉ OKIENKO

Ahojte!
Tento týždeň

čítame aj o tom,
že keď sa
navzájom

milujeme, Boh
ostáva v nás. Títo

ľudia však
nemajú srdcia,

aby mohli
milovať.

Dokreslite im ich.

Katechézy Dobrého pastiera
Rodinné centrum Ovečka, ktoré sídli

na Krmanovej ulici (v priestoroch
Univerzitného pastoračného centra)
ponúka možnosť prihlásiť deti vo veku od
3 do 6 rokov na katechézy Dobrého
pastiera, prípadne ďalšie programy pre
deti.

Katechézy Dobrého pastiera sú 90
minútové stretnutia, raz za týždeň, ktoré
prebiehajú v špeciálne pripravenom
prostredí, v átriu a vychádzajú z dvoch
prameňov: Biblia a liturgia. Využívajú
špeciálny katechetický materiál a princípy
montessori pedagogiky.

Prihlasovací formulár a viac informácií
o termínoch stretnutí, ako aj o ďalších
programoch pre deti a rodičov, ktoré
ponúka Rodinné centrum Ovečka nájdete
na stránke rcovecka.sk.

Nepremeškajte, prihlasovanie prebieha
do stredy 19. mája 2021. K dispozícii je ešte
niekoľko voľných miest pre mesiace máj-
jún.
Úvodné stretnutie rodičov sa bude konať
v piatok 21. mája o 16:00 v Rodinnom
centre Ovečka na Krmanovej ulici č.3.

Doplnenie loretánskych litánií:
Po oslovení Matka Cirkvi sa pridáva Matka

milosrdenstva.
Po oslovení Matka Božej milosti sa pridáva

Matka nádeje.
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
16.05.

SIEDMAVEĽKONOČNÁ NEDEĽA

1Č: Sk 1, 15-17. 20a.
10d-16
Ž: 103
2Č: 1Jn 4, 11-16
Ev: Jn 17, 11b-19

Pondelok
17.05.

Pondelok po 7. veľkonočnej nedeli
1Č: Sk 19, 1-8
Ž: 68
Ev: Jn 16, 29-33

Utorok
18.05.

Utorok po 7. veľkonočnej nedeli
alebo sv. Jána I., pápeža a mučeníka

1Č: Sk 20, 17-27
Ž: 68
Ev: Jn 17, 1-11a

Streda
19.05. Streda po 7. veľkonočnej nedeli

1Č: Sk 20, 28-38
Ž: 68
Ev: Jn 17, 11b-19

Štvrtok
20.05.

Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli
alebo sv. Bernardína Sienského, kňaza

1Č: 25, 13b-21
Ž: 103
Ev: Jn 21, 15-19

Piatok
21.05.

Piatok po 7. veľkonočnej nedeli
alebo sv. Krištof Magallanesa, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov

1Č: Sk 1, 15-17
Ž: 113
Ev: Jn 15, 9-17

Sobota
22.05.

Sobota po 7. veľkonočnej nedeli
alebo sv. Rita z Kassie, rehoľníčka

1Č: Sk Sk 28, 16-20.
Ž: 11
Ev: Jn 21, 20-25

Nedeľa
23.05.

ZOSLANIE DUCHASVÄTÉHO
1Č: Sk 2, 1-11
Ž: 104
2Č: 1Kor 12, 3b-7. 12-13
Ev: Jn 15, 26-27, 12-15

Liturgický kalendár na 7. veľkonočnú nedeľu “B”


