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20. Február - 27. Február 2022
Príspevok na vydanie: 0,10€

PRIJATIE...
Na ceste do Jeruzalema prechádzal [Ježiš]
pomedzi Samáriu a Galileu. Ako vchádzal
do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu desať
malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne
kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“
Keď ich uvidel, povedal: „Choďte, ukážte sa
kňazom!“ A ako šli, boli očistení. Len čo jeden
z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa
a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár
Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol
to Samaritán. Ježiš na to povedal: „Neočistilo
sa ich desať? A tí deviati sú kde? Nenašiel sa nik
okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal
Bohu slávu!“ A jemu povedal: „Vstaň a choď,
tvoja viera ťa uzdravila.“
(Lk 17, 11-19)

Ježiš na ceste do Jeruzalema prechádza Samáriou
a Galileou. Boh v blízkosti ľudí. Nevysedáva
v chráme, na fare, v zariadenom byte. Prechádza
pomedzi kraje. Je medzi ľuďmi.
Ak by dnes prišiel, opäť by sa prechádzal.
Koho by stretol? Medzi veriacimi by tiež stretol
„malomocných“. No nie malomocných na tele ale
na duši. Malomocní dnešnej doby sú mnohí
pokrstení, žijúci na okraji cirkvi.
Vyčlenili sme ich zo spoločenstva a boli by
sme najradšej, keby kričali: „Malomocní!“ Koho
si môžeme predstaviť ako malomocného dnešnej
doby? Každého s kým máme problém komunikovať.
Koho ťažko prijímame pre jeho názory, pre jeho
spôsob života. Ľudia zatracovaní spoločnosťou pre
svoj pôvod. Ľudia zatracovaní pre svoje životné
postoje. Chceme sa im vyhnúť, aby sme sa nemuseli
zapodievať ich životmi.
Ježiš im neuhýba. Ide po okolí a približuje sa
k nim. Volajú na neho a on ich uzdraví. Chváliť Boha
sa vráti iba jeden. Aj napriek Ježišovej otázke,

či sa ich neočistilo desať, zvyšných deväť nezatratí.
Tomu, ktorý sa vrátil, dáva príkaz, aby vstal a šiel pre vieru, ktorou bol uzdravený.
Súčasný pápež nám dáva do pozornosti tých
na periférii - a to nielen tej ekonomickej. Prijmime ich
medzi seba. Možno sa poďakuje iba jeden. Nevadí.
Nemáme súdiť, máme preukazovať milosrdenstvo.
Dnes by tu mala byť cirkev pre tých, ktorých
odsudzujeme, nechápeme, neprijímame, lebo
sú iní. Nežijú usporiadane, podľahli slabostiam,
alebo sa správajú nezodpovedne. Konajme dobro
vo svete, aj keď sa stretneme s nevďačnosťou.
Židovské príslovie hovorí: „Neodsudzuj človeka,
pokiaľ aspoň tri dni nechodíš v jeho topánkach.“
Za každým zlyhaním človeka je bolesť. Za každým
„malomocenstvom“ je osobitý príbeh.
Buďme
citliví,
ponúkajme
porozumenie.
Prijímajme. Aj najmenší prejav lásky môže zmeniť
svet človeka. Snažme sa pripodobniť Ježišovi,
aby sme mohli spolu s ním povedať: „Priblížilo sa
nebeské kráľovstvo.“

Zo zamyslenia k prvému synodálnemu stretnutiu

Farské oznamy
PRÍPRAVA NA SVIATOSTI
•

Prvoprijímajúci

Birmovanci

Katechumeni

•
•
•
•
•

Stretnutia prvoprijímajúcich detí počas jarných prázdnin 23.2. a 25.2.
NEBUDÚ.
Príprava bude pokračovať v stredu 2.3. a v piatok 4.3. v Kostole Krista Kráľa
podľa rozdelenia do jednotlivých skupiniek.
Príprava na sviatosť birmovania počas jarných prázdnin nebude.
Pokračovať budeme mládežníckou svätou omšou s katechézou v Dóme
sv. Alžbety, ktorá bude 3.3.2022 o 18:00 h.
Každý deň Vás pozývame sa na chvíľu zastaviť a zamyslieť sa nad
BIRMO-PULZOM, ktorý nájdete na našom Facebooku @mladez.svalzbety.
Stretnutie katechumenov bude po dohode s animátormi skupín.

PODMIENKY SLÁVENIA BOHOSLUŽIEB
Aktuálne podmienky k sláveniu bohoslužieb nájdete
na našej farskej stránke www.domsvalzbety.sk alebo
na www.tkkbs.sk.

INDIVIDUÁLNA PASTORÁCIA
Denne od 16:30 do 17:30 h.
Sväté prijímanie sa rozdáva o 16:30, 17:00 a 17:30 h.

ONLINE SV. OMŠE
Prenosy sv. omší z katedrály môžete sledovať
prostredníctvom siete Antik (e-kostol).
PO - SO: 18:00 h.
NE: 15:00 a 18:00 h.
Prenosy detských sv. omší z Uršulínskeho kostola
nájdete na YouTube kanáli Uršulínske deti Košice.
NE: 10:00 h.

KONCERT DUCHOVNEJ
BAROKOVEJ HUDBY
Srdečne Vás pozývame na KONCERT DUCHOVNEJ
BAROKOVEJ HUDBY Zboru a orchestru sv. Cecílie,
ktorý bude 20. februára 2022 o 18:30 h. v Kostole
Nanebovzatia Panny Márie (dominikáni).

SVÄTÁ OMŠA KU CTI SV. ŠARBELA
V utorok 22. februára o 18:00 h. bude v Dóme
sv. Alžbety tradičná sv. omša ku cti sv. Šarbela
s mazaním svätošarbelským olejom.

SVÄTÁ OMŠA ZA ŽIVOT
Odpovede na otázky bezdetných sa hľadajú ťažko.
No treba povedať, že mnohé odpovede a aj formy
pomoci pre bezdetných manželov sú k dispozícii.
Každoročne sa pri košických sv. omšiach za život
venujeme bezdetným manželom a teší nás,
že mnohí takto našli oporu, útechu i praktickú

pomoc. Nejeden pár následne počal dieťa.
Pozývame Vás na takéto špeciálne slávenie
do jezuitského kostola v Košiciach vo štvrtok
24. februára 2022 o 16:30 h. Prijmeme svetlo
Božieho slova do situácie bezdetnosti, nanovo sa
v modlitbe zveríme dobrému Bohu, predstavíme
formy podpory a pomoci pre bezdetných manželov.

ODPROSUJÚCE FAŠIANGOVE TROJDNIE
V nedeľu 27.2.2022 bude vyloženie Najsvätejšej
sviatosti po sv. omši o 10:30 h. do večernej sv. omše
o 18:00 h.
V pondelok 28.2.2022 a v utorok 1.3.2022 bude
vyložená Najsvätejšia sviatosť oltárna po sv. omši
o 6:00 h. do večernej sv. omše o 18:00 h.

MLÁDEŽNÍCKE SV. OMŠE
Počas jarných prázdnin 24.2.2022 mládežnícka
sv. omša NEBUDE.
Pokračovať budeme sv. omšou 3.3.2022 o 18:00 h.
v Dóme sv. Alžbety, pri ktorej zaznie katechéza
na tému:
Eucharistia: katolícky FAST FOOD?

SPOLOČENSTVO NAJSVÄTEJŠIEHO
SRDCA JEŽIŠOVHO
Členovia spoločenstva sa v tomto roku stretávajú
vždy v prvý štvrtok v mesiaci. V marci to bude
3.3.2022 o 17:30 h. na prednáške p. Františka
Kovaľa SJ v zasadačke u jezuitov na Komenského 14.
Po nej bude sv. omša.

ĎAKOVNÁ PÚŤ DO RÍMA
V termíne od 28.4. do 30.4.2022 sa uskutoční letecká
ďakovná púť do Ríma.
•
Cena: 550€,
•
viac informácií nájdete na stránke
www.ke-arcidieceza.sk.

PONUKA SUVENÍROV A PUBLIKÁCIÍ
NAŠEJ FARNOSTI
Ponúkame Vám suveníry a publikácie našej farnosti:
•
pamätná zberateľská bankovka - suvenír vydaná z príležitosti návštevy Svätého Otca
v Košiciach: milodar 5€,
•
kniha vydaná našou farnosťou: Rozjímania
na nedele pôstneho obdobia v čase
pandémie s modlitbou ku piatim ranám
nášho Pána: milodar 7€.

Všetky nami uvedené sumy za suveníry predstavujú
odporúčané milodary, ktoré budú použité
na podporu a prevádzku Farnosti sv. Alžbety.
V prípade záujmu o akýkoľvek suvenír kontaktujte:
•
tomas.harbulak@domsvalzbety.sk,
•
0915 922 099.

LITURGICKÝ PREHĽAD
PO 21.2.

Pondelok 7. týždňa v Cezročnom období
Svätého Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi

Jak 3, 13-18 I Ž 19, 8. 9. 10. 15
Mk 9, 14-29

UT 22.2.

Katedry svätého Petra, apoštola

1 Pt 5, 1-4 I Ž 23, 1-3. 4. 5. 6
Mt 16, 13-19

ST 23.2.

Svätého Polykarpa, biskupa a mučeníka

Jak 4, 13-17 I Ž 49, 2-3. 6-7. 8-10. 11
Mk 9, 38-40

ŠT 24.2.

Štvrtok 7. týždňa v Cezročnom období

Jak 5, 1-6
Ž 49, 14-15b. 15cd+16. 17-18. 19-20
Mk 9, 41-43. 45. 47-50

PIA 25.2.

Piatok 7. týždňa v Cezročnom období

Jak 5, 9-12 I Ž 103, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12
Mk 10, 1-12

SO 26.2.

Sobota 7. týždňa v Cezročnom období
Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu

Jak 5, 13-20 I Ž 141, 1-2. 3+8
Mk 10, 13-16

NE 27.2.

ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sir 27, 5-8 I Ž 92, 2-3. 13-14. 15-16
1 Kor 15, 54-58 I Lk 6, 39-45

Detské okienko
Ježiš nám v evanjeliu dáva návod ako žiť, aby sme vošli do nebeského kráľovstva. Jedna z Ježišových rád sa
ukryla v našej osemsmerovke. Ak nájdete všetky slová, dozviete sa, čo máme robiť.

HRIECH
HRIEŠNIK
LÍCE
MILOVAŤ
MODLITBA
NENÁVISŤ
NEPRIATEĽ
ODPUSTENIE
PLÁŠŤ
POŽIČAŤ
UDRIEŤ
UČENÍK
VRÁTIŤ
ŠATY
FARSKÁ KANCELÁRIA

Pondelok - Štvrtok

10:00 - 12:00 I 15:00 - 17:00 (streda do 17:30)

Piatok

10:00 - 12:00

KONTAKT
www.domsvalzbety.sk
+421 55 622 15 55
domsvalzbety@gmail.com
@dom.rimkat.sk @mladez.svalzbety

IBAN SK28 0900 0000 0000 82121833

