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Rozpis svätých omší,  4. Adventná nedeľa

PodhradováNedeľa

 27.12.
Nedeľa sv. rodiny

Tlač a skladanie : C-PRESS
prevádzka: Tolstého 14, Košice

Pokoj v duši, pokoj v rodine...

info@c-press.sk 
prevadzky@gmail.com

0903 602 054
po-pia : 7:30-16:00

Bankový účet Kaplnky sv. Rozálie                    
SK17 0900 0000 0051 1082 0766

Bankový účet filiálky Horný Bankov
SK19 0900 0000 0051 1082 1603

Milodar je možné poslať na účet 
Pastoračného centra

SK49 0900 0000 0050 4443 9501
aj oskenovaním QR kódu 
v aplikácii Vašej banky.

Milodar je možné poslať na účet 
Farnosti sv. Ondreja, apoštola

SK43 0900 0000 0050 4444 0094
aj oskenovaním QR kódu 
v aplikácii Vašej banky.

   8:00 ZNP pre rod. Oľgy, Zlatice, Františka

Rozália 15:15 Za uzdravenie chorých na COVID 19
10:00

Rozália 16:00 ZBP pre personál kovidových oddelení

Rozália 15:15 vianočná omša
  Prorok Izaiáš hovorí o prísľube čias
Pánovho príchodu: „Pán nastolí pokoj“ a
„všetko bude nažívať v pokoji“, pripomenul
pápež pri jednej zo svojich homílií. Izaiáš to
opisuje trochu idylickými, no krásnymi
obrazmi: «Vlk bude bývať s baránkom,
leopard si ľahne vedľa kozliatka» a
«chlapček ich bude zaháňať». Toto
znamená, že Ježiš prináša pokoj, ktorý
dokáže pretvoriť život i dejiny. Nazývajú ho
„Kniežaťom pokoja“, pretože nám
prichádza ponúknuť tento pokoj, vysvetlil
Svätý Otec.     Čas Adventu je teda práve
„časom na to, aby sme sa pripravili na tento
príchod Kniežaťa pokoja. Je to čas na to,
aby sme vytvorili pokoj v sebe“, vyzval
pápež. V prvom rade sa máme zmieriť sami
so sebou, uviesť do pokoja našu dušu.
Mnohokrát my sami nie sme v pokoji, ale v
úzkosti, v skľúčenosti, bez nádeje. Otázka,
ktorú nám kladie Pán, znie: „V akom stave
je tvoja duša dnes? Je v pokoji?“ Ak nie je,
Svätý Otec navrhuje prosiť Knieža pokoja o
to, aby ju upokojil, aby sa mohla pripraviť
na stretnutie s ním. „Sme zvyknutí hľadieť
na dušu druhých“, avšak „pohliadni na
svoju dušu“, vyzval pápež.     Následne je
podľa Svätého Otca treba budovať pokoj
doma, v rodine. „V rodinách existuje
mnoho smútkov, mnoho hádok, veľa
malých vojen, niekedy veľa nejednoty“,
skonštatoval Petrov nástupca a veriacich
pozval, aby si aj v tomto prípade položili
otázku, či v ich rodine panuje pokoj alebo
vojna, či sa nestavia jeden proti druhému,
či je tam nie nejednota, či tam existujú 

mosty, alebo rozdeľujúce múry. Pokoj vo
svete sa tvoríuž v detstve. Treťou oblasťou,
v ktorej pápež žiada budovať pokoj, je
svet, v ktorom „je viac vojny než pokoja“,
v ktorom „je mnoho vojen, nejednoty,
nenávisti a veľa vykorisťovania. Nie je v
ňom pokoj, povedal Svätý Otec: „Čo ja
robím pre to, aby som napomohol pokoju
vo svete? – „Ale veď ten svet je príliš
ďaleko, otče.“ – Čo však robí, aby som
napomohol pokoju v našej mestskej štvrti,
v škole, na pracovisku? Vždy použijem
nejakú zámienku, aby som mohol vstúpiť
do vojny, nenávidieť, ohovárať druhých?
Toto znamená vytvárať vojnu! Som
mierny? Snažím sa vytvárať mosty?
Neodsudzujem? Spýtajme sa aj detí: „Čo
robíš v škole? Keď je tam spolužiak či
spolužiačka, čo sa ti nepáči – niekto či už
zlostný alebo slabý – podnecuješ šikanu,
alebo pokoj? Snažíš sa o pokoj? Odpúšťaš
vo všetkom?“ Byť tak tvorcami pokoja.
Potrebujeme tento čas Adventu, prípravy
na príchod Pána, ktorý je Kniežaťom
pokoja.“ Budovať pokoj znamená
napodobňovať Boha. Pokoj sa vždy vyvíja,
nikdy nie je nehybný, a je „plodný“:
„začína sa v duši a potom, ako vykoná celú
tú zmierovaciu cestu, sa do nej vracia“,
vysvetlil pápež: „Vytvárať pokoj je tak
trochu napodobňovaním Boha, keď chcel s
nami uzavrieť pokoj a odpustil nám, poslal
nám svojho Syna, aby vytvoril pokoj, aby
bol Kniežaťom pokoja. Niekto by mohol
povedať: „Otče, veď ja som neštudoval,
ako sa buduje pokoj, nie som školená 
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osoba, neviem to, som mladý...“ Ježiš nám
v Evanjeliu hovorí, aký máme mať postoj:
«Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že
si tieto veci skryl pred múdrymi a
rozumnými a zjavil si ich maličkým».
Neštudoval si, nie si múdry... Staň sa
maličkým, pokorným, staň sa služobníkom
ostatných. Staň sa maličkým a Pán ti dá
schopnosť porozumieť tomu, ako sa buduje
pokoj a dá ti k tomu aj silu.“
     Modlitbou tohto Adventného obdobia
má byť modlitba za pokoj, za to, aby sme
žili v pokoji v našej duši, rodine i mestskej
štvrti: „Zakaždým, keď vidíme možnosť
malej vojny – či už doma, vo svojom srdci 

alebo  v  škole,  v  práci,  treba  sa  zastaviť              
a snažiť sa budovať pokoj. Nikdy, ale nikdy
nezraňovať druhých. To nikdy. – „Otče, ako
mám začať, aby som druhého nezranil?“
–  „Neohováraj  druhých,   nestrieľaj  prvý              
z kanóna“. Ak by sme všetci robili len toto,
neohovárali druhých, pokoj by napredoval
oveľa viac. Nech nám Pán pripraví srdce
pre narodenie Kniežaťa pokoja. Pripraví nás
však tým, že my budeme z našej strany
robiť všetko pre budovanie pokoja: 
v mojom srdci, v mojej duši, v mojej rodine,
škole, štvrti,  na   pracovisku.   Byť    mužmi             
a ženami pokoja!“
                                     Zdroj: vaticannews.

Duchovní otcovia vyprosujú všetkým pokojné 
a požehnané prežitie Vianočných sviatkov. 

Aj v tejto neľahkej situácii prichádzajme s dôverou
 k malému Božiemu dieťaťu a do jeho rúk odovzdajme 

naše bezmocnosti, starosti, bolesti. 
Nech nám Božie dieťa daruje skutočný pokoj a radosť!

     Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 45 zo 17. decembra 2020,
ktorá nadobúda účinok v sobotu 19. decembra 2020, vstupujú do platnosti nové
pravidlá, ktoré sa budú týkať aj bohoslužieb počas Vianočných sviatkov. Verejné
bohoslužby počas plánovaného lockdownu od 19. decembra 2020 do 10. januára 
2021 budú pokračovať, avšak s tým rozdielom, že počet účastníkov sa kvôli zhoršenej
epidemiologickej situácii zníži na 25 percent kapacity miest na sedenie v chrámoch. 
V praxi to znamená, že každá druhá lavica v kostole zostane prázdna, a v rámci
obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné. Okrem toho, na
základe vyhlášky zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne hygienické
opatrenia.
     Vzhľadom na celkovú situáciu, vatikánska Kongregácia pre Boží kult a disciplínu
sviatostí vydala 16. decembra 2020 dekrét, ktorý umožňuje ordinárom výnimočne
dovoliť kňazom sláviť až štyri bohoslužby v jeden deň, a to na slávnosti 25.
decembra, 1. januára a 6. januára. Slovenskí biskupi preto povzbudzujú kňazov, aby
na základe pastoračnej skúsenosti a poznania miestnych okolností vhodne využili
túto možnosť, a pomohli tak znížiť riziko zhromažďovania väčšieho počtu osôb na
jednej sviatočnej bohoslužbe. Zároveň tiež kňazov i všetkých veriacich prosia o
zvýšenú trpezlivosť, ohľaduplnosť a snahu prežiť Vianočné sviatky v pokoji, so
skutočne duchovným úžitkom.

Priame prenosy sv. omší počas sviatkov
Sv. omše prenášame online počas sviatkov z farského kostola sv. Ondreja 

Na sviatok sv. Štefana a 
v nedeľu Sv. Rodiny o 10:00. 

Na štedrý večer o 22:00. 
Na narodenie Pána o 10:00. 

Z kaplnky sv. Rozálie prenášame v tomto týždni sv. omše online 
od pondelka do stredy o 16:00.

Na sväté omše v nedeľu (i v sobotu večer) a sviatky je potrebné si miesto 

vo farskom kostole rezervovať cez internet on-line od nedele 20.12.2020. 

Uzávierka on-line prihlasovania na sv.omšu je 2 hodiny pred sv.omšou.

Počet účastníkov na jednej sv. omši vo farskom kostole je obmedzený na 80 osôb. 

V prípade ak sa nenahlási plný počet, budú sa môcť sv. omše zúčastniť aj nenahlásení veriaci. 

Nahlásiť sa môžete na www.svondreja.sk 

Pre tých, ktorí nemajú prístup k internetu je možné sa nahlásiť aj u Moniky Nigutovej

na t.č. 0949 568 213. Prosíme aj o pomoc pri službe pri dverách a kontrole počtu osôb

a pomoc s dezinfekciou.

Milodary

Dnes spovedáme popoludní od
15:00 do 17:00.

Spovedanie: pondelok až streda od
17:00 do 18:00.

Blahoželanie k Vianociam

Na kostol:bohuznáma rod. 50 €, bohuznáme 10 €, 10 €. 
Pastoračné centrum: Anna Baranová 100 €. Na pomoc chudobným: bohuznáma 20 €.

  Všetkým darcom ďakujeme za podporu a vyprosujem 
hojnosť Božích milostí a pevné zdravie!
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Mohlo by Vás zaujímať

Farské oznamy

Adorácie: pondelok, utorok, streda
od 17:00.

Kapacita môže byť naplnená na
25 percent. Max. počet  80 ľudí
vo farskom kostole.

Z dôvodov obmedzenia kapacít v kostole sme navýšili počet sv. omší počas sviatkov.
V kaplnke sv. Rozálie i naďalej slúžime každý deň.

Online nahlasovanie na sv. omše

POZOR - Nové opatrenia

Záver roka 2020 nás vedie k vďačnosti
našim dobrovoľníkom za celoročnú
pravidelnú i príležitostnú pro-life službu v
našom košickom spoločenstve Deti svätej
Alžbety - Aliancia za život, o.z. Bude za
nich slúžená svätá omša a sprievodný
program v jezuitskom kostole dňa 28.
decembra 2020 na sviatok svätých
betlehemských Neviniatok. 

 O 15:30 sa začne pásmo svedectiev
dobrovoľníkov, o 16:30 nasleduje svätá
omša  za  život.   Jej    celebrantom   bude
o. Jozef Kadlic, duchovný správca
Univerzitného pastoračného centra v
Košiciach. Program sa zavŕši požehnaním
dobrovoľníkov, bude vysielaný aj cez
facebook.com/kosicezazivot.

Dnes je zbierka na Pastoračné centrum. 
Prosíme o podporu a pomoc.

 Svätá omša za život


