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IMPULZ NA ÚVOD PÔSTU
Drahí bratia a sestry,
keď Ježiš zjavil svojim učeníkom, že bude trpieť,
zomrie a vstane z mŕtvych, aby splnil vôľu svojho
Otca, odhalil im najhlbší zmysel svojho poslania
a pozval ich, aby sa podieľali na tomto poslaní,
zameranom na spásu sveta.
Na pôstnej ceste, ktorá nás vedie k veľkonočnému
sláveniu, si pripomíname toho, kto „sa uponížil,
stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži“
(Flp 2, 8). V tomto čase obrátenia si obnovujeme
našu vieru, čerpáme „živú vodu“ nádeje
a s otvoreným srdcom prijímame Božiu lásku,
ktorá nás premieňa na bratov a sestry v Kristovi.
V predvečer Veľkej noci si obnovíme svoje
krstné sľuby, aby sme sa pôsobením Ducha
Svätého znovuzrodili ako noví muži a nové ženy.
Avšak už cesta Pôstnym obdobím, ale aj celé
kresťanské putovanie životom, sa deje vo svetle
zmŕtvychvstania, ktoré oživuje city, postoje
a rozhodnutia toho, kto chce nasledovať Krista.
Pôst, modlitba a almužna, ako ich predstavuje
Ježiš vo svojej reči (porov. Mt 6, 1 – 18), umožňujú
a vyjadrujú naše obrátenie. Cesta chudoby

a zriekania sa (pôst), láskyplná starostlivosť
a záujem o zraneného človeka (almužna) a synovský
dialóg s Otcom (modlitba) nám umožňujú konkrétne
uskutočňovať úprimnú vieru, živú nádej a činorodú
lásku.
1. Viera nás pozýva, aby sme prijali Pravdu a stali
sa jej svedkami pred Bohom a všetkými našimi
bratmi a sestrami.
Prijať a žiť Pravdu, ktorá sa zjavila v Kristovi, značí
predovšetkým dovoliť, aby nás v Pôstnom období
zasiahlo Božie slovo, ktoré nám Cirkev z generácie na
generáciu ohlasuje. Táto Pravda nie je rozumovým
konštruktom vyhradeným len pre niekoľko
vyvolených, nadradených alebo výnimočných myslí,
ale je to posolstvo, ktoré prijímame a môžeme
porozumieť vďaka chápavému srdcu, otvorenému
pre veľkosť Boha, ktorý nás miloval prv, ako sme
o tom vedeli. Tou Pravdou je sám Kristus, ktorý
prijal našu ľudskú prirodzenosť až do dna a stal sa
Cestou vedúcou k plnosti Života, ktorá je náročná,
ale otvorená pre všetkých.
(pokračovanie na str. 3)

Farské oznamy
PRÍPRAVA NA SVIATOSTI
Prvoprijímajúci

Birmovanci
Katechumeni

•

Príprava na prvé sv. prijímanie bude pokračovať v stredu 2.3. a v piatok 4.3.
v Kostole Krista Kráľa podľa rozdelenia do jednotlivých skupiniek.

•

Príprava na sv. birmovania bude pokračovať 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
Od soboty 26. februára 2022 sa nariadením Vlády
SR rušia obmedzenia týkajúce sa slávenia verejných
bohoslužieb. Viac info na: www.tkkbs.sk.

INDIVIDUÁLNA PASTORÁCIA
Individuálna pastorácia sa zmenou pravidiel
týkajúcich sa bohoslužieb od 26. februára 2022 ruší.

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.

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.

PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ
Tento týždeň je prvopiatkovým, spovedáme
v klasických časoch:
6:00 - 7:00 / 9:00 - 11:30 / 17:00 - 18:00 h.

PÔSTNE OBDOBIE
Popolcovou stredou (2. marca 2022) vstupujeme
do pôstneho obdobia. Tento deň je dňom prísneho
pôstu, ktorý zachováme nasledovne: od 14 rokov
života sa treba zdržiavať mäsitých jedál. Tí, ktorí
dovŕšili 18. rok života a majú menej ako 60 rokov,
okrem toho jedia iba trikrát za deň, z toho len raz
dosýta. Medzi týmito tromi jedlami nejeme nič, ani

ovocie, či sladkosti. Starších ako 60 rokov sa opäť
týka iba pôst od mäsa.
SVÄTÉ OMŠE SÚ AKO VO VŠEDNÝ DEŇ.

KRÍŽOVÉ CESTY V KATEDRÁLE
Pozývame Vás na krížové cesty, ktoré budú v pôste
každý piatok o 17:15 h.
4.3. - rehoľné spoločenstvá
11.3. - žiaci a učitelia SZŠ sv. Alžbety
18.3. - mládež
25.3. - rodiny
1.4. - prvoprijímajúce deti
8.4. - duchovní otcovia

MLÁDEŽNÍCKE SV. OMŠE
Všetkých pozývame na mládežnícku sv. omšu
3.3.2022 o 18:00 h. v Dóme sv. Alžbety, pri ktorej
budú požehnané priestory pre mládež v objekte
Slovenského katolíckeho kruhu na Alžbetinej ulici.

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.

PRVONEDEĽNÁ ADORÁCIA
Prvonedeľná adorácia bude na záver sv. omše
6.3.2022 o 10:30 h. v Dóme sv. Alžbety.

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
Pozývame vás na ekumenickú bohoslužbu, v rámci
Svetového dňa modlitieb 2022, ktorá sa uskutoční
dňa 6. marca 2022 o 17:00 h. v Kresťanskom centre
Apoštolskej cirkvi v Košiciach na Bratislavskej ulici
č. 1, za aktívnej účasti delegátok kresťanských
cirkví v Košiciach. Bohoslužbu pripravili ženy
z Anglicka, Walesu a Severného Írska.

ZBIERKY
•

Prvá pôstna nedeľa (6.3. 2022):
zbierka na charitu.
•
Druhá pôstna nedeľa (13.3.2022):
zbierka na kúrenie - Uršulínsky kostol.

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.

Pôst prežívaný ako skúsenosť odriekania privádza
všetkých, čo ho prežívajú v jednoduchosti srdca
k tomu, aby znovuobjavili Boží dar a pochopili,
že sme stvorenia na jeho obraz a podobu a že
v ňom nachádzame svoje naplnenie. Ten, kto sa
postí, sa vďaka dobrovoľne prijatej chudobe stáva
chudobným s chudobnými, pričom „zhromažďuje“
bohatstvo lásky, ktorú prijal a o ktorú sa delí. Takto
chápaný a praktizovaný pôst pomáha milovať
Boha a blížneho, pretože, ako učí sv. Tomáš, láska
je pohyb, ktorý upriamuje pozornosť milujúceho
na milovaného, pokladajúc ho za jedno so sebou
samým (porov. Fratelli tutti, 93).
2. Nádej je ako „živá voda“, ktorá nám umožňuje
pokračovať na našej ceste.
Samaritánka, ktorú Ježiš pri studni prosí, aby
sa mu dala napiť, nechápe, keď jej hovorí, že jej
môže ponúknuť „živú vodu“ (Jn 4, 10). Najprv si,
samozrejme, myslí, že ide o materiálnu vodu, Ježiš
však má na mysli Ducha Svätého, ktorého nám
v hojnosti daruje v tajomnej udalosti Veľkej noci
a ktorý nás naplní nádejou, čo nikdy nesklame. Už
pri ohlásení svojho utrpenia a smrti poukazuje Ježiš
na nádej, keď hovorí: „...ale on tretieho dňa vstane
z mŕtvych“ (Mt 20, 19). Ježiš hovorí o budúcnosti,
ktorú nám otvorilo dokorán Otcovo milosrdenstvo.
Dúfať s ním a vďaka nemu znamená veriť,
že dejiny sa jednoducho nekončia našimi omylmi,
naším násilím, nespravodlivosťou a hriechom,
ktorý ukrižuje Lásku. Znamená to čerpať z jeho
otvoreného Srdca Otcovo odpustenie.
V aktuálnej znepokojujúcej situácii, ktorú zažívame
a v ktorej sa všetko zdá krehké a neisté, sa môže
zdať provokáciou hovoriť o nádeji. Pôstne obdobie
je však práve obdobím nádeje, keď obraciame
zrak k trpezlivému Bohu, ktorý sa neprestajne
stará o svoje stvorenie, pokým my s ním často zle
zaobchádzame (porov. Laudato si´, 32 – 33.43 – 44).
Ide o nádej na zmierenie, ku ktorému nás zápalisto

PONUKA SUVENÍROV A PUBLIKÁCIÍ
NAŠEJ FARNOSTI

•

•

Kniha vydaná našou farnosťou: Rozjímania
na nedele pôstneho obdobia v čase
pandémie s modlitbou ku piatim ranám
nášho Pána: milodar 7€.
Pôstny kalendár z dielne našej mládeže na
podporu jej aktivít.

V prípade záujmu o akýkoľvek suvenír kontaktujte:
•
tomas.harbulak@domsvalzbety.sk,
•
0915 922 099.

vyzýva sv. Pavol: „Zmierte sa s Bohom!“ (2 Kor 5,
20). Prijatie odpustenia vo sviatosti zmierenia, ktoré
je ústredným bodom našej cesty k obráteniu, nám
umožňuje šíriť odpustenie: keďže sme ho sami
prijali, môžeme ho aj my ponúknuť, ak sme schopní
žiť v pozornom dialógu a zaujať postoj, ktorý je pre
zranených útechou. Božie odpustenie nám – aj cez
naše slová a skutky – umožní prežívať Veľkú noc
v bratskom duchu.
3. Láska, prežívaná v Kristových stopách, ako
pozornosť a súcit voči každému človeku, je tým
najvyšším prejavom našej viery a našej nádeje.
Láska sa raduje, keď vidí druhého rásť. Preto
aj trpí, keď druhého sužuje úzkosť: v osamelosti,
chorobe, bez strechy nad hlavou, v opovrhnutí,
v núdzi... Láska je pohnútka srdca, ktorá nás
núti vyjsť zo seba a vytvára puto spoluúčasti
a spoločenstva.
Vychádzajúc z lásky k iným ľuďom (sociálnej
lásky) „možno napredovať k civilizácii lásky,
ku ktorej sa všetci môžeme cítiť povolaní. Dobročinná
láska, so svojím univerzálnym dynamizmom, môže
vybudovať nový svet, pretože nie je sterilným
sentimentom, ale najlepším spôsobom dosiahnutia
účinných ciest rozvoja pre všetkých“ (Fratelli tutti,
183).
Láska je dar, ktorý dáva nášmu životu zmysel
a vďaka ktorému považujeme núdzneho za člena
našej vlastnej rodiny, za priateľa, brata či sestru.
To málo, o ktoré sa v láske podelíme, sa nikdy neminie,
ale sa premení sa na rezervoár života a šťastia. Tak
to bolo aj s múkou a olejom vdovy zo Sarepty, ktorá
ponúkla pecník chleba prorokovi Eliášovi (porov.
1 Kr 17, 7 – 16); alebo s chlebami, ktoré Ježiš
požehnal, lámal a dával učeníkom, aby ich rozdali
zástupom (porov. Mk 6, 30 – 44). Tak sa stane
aj s našou, malou či veľkou almužnou, ak ju
ponúkneme s radosťou a úprimne.
Posolstvo Svätého Otca Františka
na Pôstne obdobie 2021

LITURGICKÝ PREHĽAD
PO 28.2.

Pondelok 8. týždňa v Cezročnom období

1 Pt 1, 3-9 I Ž 111, 1-2. 5-6. 9ab+10c
Mk 10, 17-27

UT 1.3.

Utorok 8. týždňa v Cezročnom období

1 Pt 1, 10-16 I Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4
Mk 10, 28-31

ST 2.3.

Popolcová streda

Joel 2, 12-18 I Ž 51, 3-4. 5-6a. 12-13. 14+17
2 Kor 5, 20 – 6, 2 I Mt 6, 1-6. 16-18

ŠT 3.3.

Štvrtok po Popolcovej strede

Dt 30, 15-20 I Ž 1, 1-2. 3. 4+6
Lk 9, 22-25

PIA 4.3.

Piatok po Popolcovej strede

Iz 58, 1-9b I Ž 51, 3-4. 5-6a. 18.19
Mt 9, 14-15

SO 5.3.

Sobota po Popolcovej strede

Iz 58, 9c-14 I Ž 86, 1-2. 3-4. 5-6
Lk 5, 27-32

NE 6.3.

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Dt 26, 4-10 I Ž 91, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15
Rim 10, 8-13 I Lk 4, 1-13

Detské okienko
Ak je strom zlý, tak ho zotnú. Keď je dobrý, máme z neho dobré ovocie, z ktorého môžeme urobiť napríklad
džem. Aj my máme byť ako dobrý strom a ľudia nás majú poznať “po ovocí”. Ovocie sú skutky, veci, ktoré
robíme, to ako sa správame. Poznáte ovocie? Dokreslite ho, pomenujte a vymaľujte len to, ktoré rastie
na strome.

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

