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Ako teda mám prísť na svätú omšu?
Na svätú omšu treba prísť včas, aby 

sme nevyrušovali ostatných. Máme mať 
vhod né oblečenie. Dievčatá by nema
li nosiť trič ká na ramienkach, hlboké vý
strihy a krátke sukne. Chlapci by nemali 
chodiť v tielkach a krátkych nohaviciach. 
Muži a chlapci by si mali dať dole čiap
ku, maličké deti nemu sia. Slnečné okuliare 
na očiach sú v kostole nevhodné, iba ak 
má niekto zdravotné prob lémy a okuliare 
musí mať.

Čo, ak zbadám v kostole kamaráta?
Zbytočne sa neobzerám a nesledu

jem, kto príde do kostola, čo má obleče
né a kam si sadne. Ak zbadám v kostole 
kamará ta, nezačnem vyskakovať a kývať. 
Môžem ho pozdraviť kývnutím hlavy 
a úsmevom. V kostole sa zbytočne s ka
marátom neroz právam, je na to čas po 
svätej omši. 

A čo, ak mi bude počas svätej omše 
niekto telefonovať?

Pred vstupom do kostola si vypneme 
mobilný telefón. V kostole netelefonujeme, 
nepíšeme sms a už vôbec sa nehráme hry 
na mobile.

Platia pravidlá slušného správania aj 
v lavici?

Samozrejme. Ak sedíme v lavici a príde 
niekto starší, uvoľníme mu miesto. V kos
tole si nevykladám nohy na lavicu ani na 
sedadlo a ruky nemám vo vreckách. Tašky 
uložím na miesto, kde nebudú preká žať 
v prechádzaní. Mokrý dáždnik odložím 
mimo lavice, aby nebolo mokré sedadlo 
ale bo kľačadlo. V kostole sa v nijakom prí
pade nevyzúvam, ani keby mi bolo teplo 
alebo by ma tlačili topánky.

A čo ak som hladný alebo smädný?
Počas svätej omše nekonzumujem ni

jaké jedlo ani nežujem žuvačku. Výnimoč

ne sa môžem napiť čistej vody, ak je veľmi 
teplo.

Ako si správne podávať znak pokoja?
Pri znaku pokoja si podávame ruky 

krát kym stiskom a pozeráme sa pritom do 
očí. Je veľmi neslušné, ak by sme podanú 
ruku odmietli alebo sa tomu druhému ne
jako vy smievali či spolu vtipkovali. Pri po
dávaní rúk si dáme dolu rukavice. Ak idem 
na sväté pri jímanie, postavím sa do radu, 
nepredbie ham sa, netlačím sa.

Keď sú v kostole nejaké veci – knižky 
alebo časopisy, môžem si ich odniesť do
mov?

V kostole sú na laviciach položené 
mod litebné knižky alebo predtlačené ne
jaké modlitby. Nemáme si ich brať domov. 
Ak máme o niečo záujem, môžeme sa spý
tať kostolníka alebo kňaza. Ak si vezmete 
ča sopis, nezabudnite zaň zaplatiť do prilo
ženej pokladničky.

Najviac sa mi nepáči, keď kňaz aj s mi
ništrantmi pri odchádzaní po svätej omši 
sú ešte stále pri oltári, ľudia sa postavia 
a hrnú preč. Ako to má byť správne?

Zo svätej omše odchádzame až po
tom, keď kňaz s miništrantmi odíde.

Etiketa má svoje miesto aj v kostole a z času na čas si to treba pripomenúť, keďže zvo nenie 
mobilného telefónu bežnou súčasťou svätej omše alebo v lete sú ľudia neraz v kostole oblečení 
ako na pláži. Veď aj v kostole platia pravidlá slušného správania. V kostole je Boh prítomný v Ol-
tárnej sviatosti. Keď prichádzam za Pánom, je to akoby som išiel za najlepším priateľom, ktorého 
si veľmi vážim a mám ho veľmi rád. Záleží mi na tom, ako som upravený, čo mu prinesiem, ako 
sa správam v jeho prítomnosti.





Zbierka Dobročinné diela Sv. Otca
Na budúcu nedeľu 30. júna 2019 sa 

usku toční pravidelná zbierka pod názvom 
Dob ročinné diela Sv. Otca (Cent sv. Petra), 
ktorou Sv. Otec František podporuje po
trebné akcie na celom svete. 

Poďakovanie za zbierku od bratov 
karmelitánov

Chceme sa veľmi pekne poďakovať 
za Vašu otvorenosť a štedrosť milodarov, 
ktorými ste v nedeľu 16. júna v kostoloch 
sestier Dominikánok a sestier Uršulínok 
odpovedali na prosbu o podporu rekon
štrukcie podkrovia nášho kláštora v Ko
šiciach  Lorinčíku. Celkovo ste na tento 
cieľ prispeli v kostole Dominikánok sumou: 
801,87 € a v kostole Uršulínok sumou: 
536,83 €. Nech na príhovor sv. manželov 
Ľudovíta a Zélie Martinovcov, ktorých re
likvie ste si prišli mnohí z Vás uctiť, Pán po
žehnáva Vás i Vaše rodiny. Ďakujeme aj 
duchovným otcom i sestričkám za prijatie, 
a všetkých uisťujeme o našich modlitbách 
za Vás.

Spovedná služba
Počas letných prazdnin nebude k dis

pozízcii denná spovedná služba v pracov
ných dňoch od 9.00 do 11.30. Prosíme, aby 
ste využili možnosť spovede počas ran
ného alebo večerného spovedania. Den
nú spovednú službu obnovíme začiatkom 
školského roka. 

Sv. omše na slávnosť sv. Cyrila a Me
toda

V piatok 5.7.2019 slávime slávnosť sv. 
Cyrila a Meto da. Keďže je tento deň aj 
dňom pracovného pokoja, sv. omše v na
šej farnosti budú ako v nedeľu.

Voľné miesta na cirkevnej škôlke
Cirkevná materská škola bl. Imeldy 

na Moyzesovej ulici v Košiciach oznamu
je, že vzhľadom na rozširovanie priestorov 
(otváranie novej triedy)  má voľnú kapaci
tu na školský rok 2019/2020. Prijíma deti 
od 3  6 rokov. Bližšie informácie na we
bovom sídle školy msimeldy.edupage.org

Mariánska sobota
Bratia dominikáni srdečne pozývajú 

na mariánsku sobotu, ktorá sa bude konať 

Farské oznamy v sobotu 20. júla v dominikánskom kostole 
v Košiciach. Program začína o 10:00 hod. 
posvätným ružencom, pokračuje pred
náškou na tému: Ktorý sa zjavil v božskej 
sláve na Vrchu premenenia (P. Šimon Ty
rol, OP). Nebude chýbať ani biblický ru
ženec. Sv. omša začína o 12: 15 hod., po 
ktorej nasleduje krátka adorácia. Na zá
ver pozývame všetkých pútnikov na malé 
agapé do DKC Veritas.

Náboženská výchova na základných 
a stredných školách

Pozývame všetky deti základých 
a stredných škôl, aby si i novom školskom 
roku 2019/2020 vybrali z povinne voliteľ
ných predmetov  predmen "Náboženská 
výchova". Apelujeme aj na rodičov, aby 
do pomohli deťom k tomuto výberu a tak 
vy plnili aj svoj záväzok daný pri krste svo
jich detí  vychovávať ich podľa Evanjelia 
a Bo žích zákonov. 

Na hodinách náboženskej výchovy sa 
deťom naši kňazi a katechéti snažia odo
vzdať evanjeliové posolstvo (radostnú 
zvesť), správne ľudské, morálne i kresťan
ské hodnoty.

Nahlasovanie sa na sviatosti krstu, 
prvého sv. prijímania, sviatosti zmierenia 
a birmovania

Ku životu kresťana neodmysliteľ
ne patrí aj sviatostný život. Ten kresťana 
posú va v živote, obdarúva ho milosťami 
a Bo žím požehnaním a otvára mu priestor 
na život v spoločnestve veriacich. Pozý
vame všetkých, ktorí túžia prijať sviatosti 
krstu, birmovania, Eucharistie a Zmierenia 
na prí pravu k týmto sviatostiam, ktorá za
čne od septembra 2019. Príprava pozostá
va z jedného hodinového stretnutia raz za 
dva týždne. Prihlásiť sa môže každý, kto 
tieto sviatosti alebo niektorú z nich ešte 
neprijal, a to naj neskôr do konca augusta 
2019 v kancelá rii farského úradu v pracov
ných dňoch od 10.0012.00 a 15.0017.00.

Alžbetin list
Počas letých prázdnin je zvykom, že 

náš týždenník nevychádza. V mene re
dakčnej rady a celého farského úradu 
vám prajeme príjemný a požehnaný čas 
letných prázdnin a dovoleniek a vyprosu
jeme vám hojnosť zdravia, Božie požehna
nie a ochranu Panny Márie.

Nová web stránka farnosti

www.domsvalzbety.sk
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Liturgický prehľad na 13. týždeň v období cez rok
Deň Liturgická spomienka Liturgické čítania

Ne
30.06. 13. NeDeľA V CeZrOČNOM ObDObí

Č1: 1 Kr 19, 16b. 1921
Ž: Ž 16, 12a+5. 78. 910. 11
Č2: Gal 5, 1. 1318
ev: Lk 9, 5162

Po
01.07. Pondelok 13. týždňa v Cezročnom období

Č1: Gn 18, 1633
Ž: Ž 103, 12. 34. 89. 1011
ev: Mt 8, 1822

Ut
02.07.

Návšteva Panny Márie
sviatok

Č1: Sof 3, 1418
Ž: Iz 12, 23. 4bd. 56
ev: Lk 1, 3956

St
03.07.

Svätého Tomáša, apoštola
sviatok

Č1: Ef 2, 1922
Ž: Ž 117, 1. 2
ev: Jn 20, 2429

Št
04.07.

Svätej Alžbety Portugalskej 
ľub. spomienka

Č1: Gn 22, 119
Ž: Ž 116, 12. 34. 56. 89
ev: Mt 9, 18

Pi
05.07.

SVätýCh CyriLA A MetODA, 
SLOVANSKýCh VierOZVeStOV
slávnosť

Č1: Sir 44, 1. 47. 1115
Ž: Ž 117, 1. 2
Č2: Ef 4, 17. 1113
ev: Mt 28, 1620

So
06.07.

Svätej Márie Goretti, panny a mučenice
ľub. spomienka

Č1: Gn 27, 15. 1529
Ž: Ž 135, 12. 34. 56
ev: Mt 9, 1417

Ne
07.07. 14. NeDeľA V CeZrOČNOM ObDObí

Č1: Iz 66, 1014c
Ž: Ž 66, 13a. 45. 67a. 16+20
Č2: Gal 6, 1418
ev: Lk 10, 112. 1720

Detské okienko
Lk 9, 5162

Čaute všetci! 
Prázdniny koneč
ne dorazili a s nimi 
aj posledné detské 
okienko v tomto 
školskom roku. Ke
ďže ani cez prázd
niny by sme nemali 
na Ježiša zabúdať, 
Vašou úlohou bude 
nájsť cestu slneč
ným bludiskom 
k Ježišovi. Všetkým 
prajeme veľa zába
vy pri riešení hlavo
lamu a požehnaný 
prázdninový čas.


