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Rozpis svätých omší,  Nedeľa sv.rodiny

Podhradová

Nedeľa

 3.1.

2. nedeľa 

po narodení Pána

Rodina

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

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

Rozália 15:15

10:00

Rozália 16:00 Za odvrátenie epidémie

Rozália 16:00

   O nás Slovákoch sa hovorí, že sme
rodinne založený národ. Záleží nám nie len
na tradíciách, ale určite aj na dobrých
ľudských vzťahoch. To čo neodmysliteľne
patrí k Vianociam, tak je čas strávený v
kruhu najbližších. Celosvetová pandémia
však v mnohých rodinách urobila škrt cez
rozpočet a nebolo možné sa stretnúť. A to
nie len preto, lebo bol vydaný zákaz
vychádzania, ale aj kvôli tomu, že mnohí
na Vianoce radšej ostali doma, aby tak
chránili svojich najdrahších.
     Vianoce sú naozaj sviatkami rodiny, a to
aj vtedy, keď rodina nie je fyzicky spolu.
Práve vtedy, keď sú medzi nami desiatky
kilometrov, si môžeme uvedomiť, akí sme si
vzácni. Možno tohoročné sviatky sú
príležitosťou prežívať ich menej komerčne,
tradične a viac duchovne. Sme pozvaní k
tomu, aby sme boli vďační za to, že máme
svoje rodiny. Pozeráme sa na Máriu, Jozefa
a malého Ježiška, a práve pri pohľade na
nich sa nám núkajú myšlienky na údiv a
vďačnosť. Sme udivení  preto, lebo Boh sa
narodil pre nás. Zobral si ľudské telo, stal
sa človekom len preto, lebo nám chcel byť
blízko. Malé dieťa v Betleheme je veľmi
nežné, no aj zraniteľné. Avšak nemusí
prežívať strach, lebo je pri ňom mama,
ktorá sa o neho postará. Má pri sebe Jozefa,
ktorý ich oboch - matku a dieťa ochráni.
     Sme vďační za mamy a otcov, ktorí pri
nás stáli od našej kolísky a stoja po našom
boku aj teraz, keď už sme dospelí. Sme
vďační za nový život v podobe dieťaťa
menom Ježiš, lebo v tomto čase, keď je 

dookola veľa smrti a choroby, máme
potrebu začať pozerať sa na život.
Nechceme kontemplovať smrť, ale toho,
ktorý smrť porazil – Ježiša Krista. V
Betleheme na tom jednoduchom mieste sa
môžeme cítiť naozaj bezpečne. Pri Božom
dieťati niet dôvodu na strach, či zúfalstvo.
Toto dieťa je znamením Božieho záujmu o
človeka a jeho lásky k nám.
    Dnes na sviatok sv. Rodiny si prajeme,
aby naše rodiny boli silné. Potrebujeme
Vás, drahé mamy, vašu každodennú
nenápadnú službu a nekonečnú lásku.
Potrebujeme Vás, naši otcovia, lebo vy ste
pre nás zárukou ochrany a bezpečia, ako
praví Boží muži. Potrebujeme Vás, drahí
synovia a dcéry, lebo vy ste budúcnosťou
ľudstva a nádejou krajšej budúcnosti bez
nenávisti, rozdelenia a vojen. Potrebujeme
Vás, drahí starí rodičia, lebo Vaša múdrosť
a láska sú pre nás vetrom, ktorý sa opiera
do plachiet lode nášho života. Potrebujeme
jeden druhého, lebo sami nezvládneme
žiadnu krízu.
  Nech nám Mária a Jozef vyprosia
dobrých rodičov – skutočných učiteľov
svojich detí. Nech Božie dieťa žehná všetky
deti na svete, aby im nikdy nechýbala
láska, ktorá je omnoho dôležitejšia ako
zdravie. Nech v tejto dobe ťažkej skúšky
nezabúdame na to, že sme vnútorne veľmi
bohatí, a že jeden druhého dnes
potrebujeme omnoho viac ako kedykoľvek
predtým.

     Prajem všetkým veľa zdravia a srdce
plné vďačnosti za našich najdrahších!

      Otec Marek

Horný Bankov 14:15

Podhradová 18:00

Podhradová

Rozália 16:00 Za odvrátenie epidémie

Podhradová

Za odvrátenie epidémieRozália 16:00

Rozália 16:00 Za odvrátenie epidémie

18:00 Omša s platnosťou na nedeľu

   9:00

Podhradová 18:00 ZBP pre Teréziu

sviatok

Na poďakovanie
Pánu Bohu

Slávnosť,
prikázaný sviatok

Sv. Neviniatok,
mučeníkov

10:00

Horný Bankov 14:15

Rozália Za odvrátenie epidémie15:15

Bohorodičky 
Panny Márie

   8:00

   9:00

Podhradová 16:00 Za farnosť

18:00Podhradová + Štefan, Anna

Za farnosť

Za farnosť

Za zosnulých farníkov 
a pochovaných 

na cintoríne sv. Rozálie



   Skutočné príbehy sme si už dávno
obľúbili. Majú svoju výpovednú hodnotu.
Poznáme ich z filmového spracovania, tiež z
televíznej obrazovky. Mnohé sú vydané aj
knižne. Ponúkajú ich aj rôzne časopisy v
rubrike “skutočný príbeh“. Takúto rubriku
majú aj mnohé kresťanské týždenníky a
mesačníky. Skutočnými príbehmi, rôzne
spracovanými, sme teda obklopení na
rozličný spôsob. Prináša to aj mnohé
pozitívum, keď sa zahĺbime do istých
konkrétnych okolností, ktorými bol niekto z
nás konfrontovaný. Aj z tohto dôvodu
skutočný príbeh nezvykneme preskočiť.
Vyvolá v nás vnútornú empatiu. Zastaví nás.
Osloví nás. Zaujme nás. A my sa vieme do
neho ponoriť s neuveriteľnou
ľahkosťou...Takýto skutočný príbeh sa udial
na ďalekom severe. V zámožnej rodine sa
narodil dlho očakávaný syn. Takúto udalosť
bolo potrebné ozaj veľkolepo aj osláviť. Na
krstiny prišlo veľmi veľa hostí. Zblízka i
zďaleka. Uzimení poskákali zo saní a rýchlo
vbehli do dobre vyhriatej miestnosti. Hostia
svoje kožuchy pohádzali na posteľ. Po čase
si spomenuli na dieťa. Matka si uvedomila,
že keď vítala hostí, dieťa položila na
posteľ...Našla ho však už mŕtve pod veľkou
kopou kožuchov hostí... Smutný skutočný
príbeh.
     Vianoce ponúkajú skutočný príbeh, ktorý
je omnoho radostnejší. Je to jedinečný
skutočný príbeh - tiež o narodení. Je to
príbeh o príchode Božieho Syna Ježiša
Krista na tento svet. Je to príbeh o Tom,
ktorý žil vo večnosti s Otcom a nebol
súčasťou dejín. Situácia sa však na prvé
Vianoce radikálne zmenila. Ježiš Kristus
prichádza na svet a tak sa stáva
neodmysliteľnou jeho súčasťou. On jediný
zo všetkých, čo sa narodili, si mohol vybrať
okolnosti svojho narodenia a iste aj svoj
domov. Ak by sme my boli v takej situácii,
vybrali by sme si okolnosti podstatne
priaznivejšie, ako tie „betlehemské“. Jeho
voľba pre ľudskú pýchu je však veľkým
napomenutím. Zvolil si biedu, chudobu a
opovrhnutie. Kristus bol tak chudobný, že
keď chcel ukázať nápis na minci, musel si ju
požičať. Napriek tomu nikdy ani nereptal,
ani sa nesťažoval... Práve naopak! Prišiel
nám všetkým ukázať ako nereptať, keď sú 

okolnosti nášho života menej priaznivé...
Príbeh Ježiša Krista je skutočným príbehom
„par exellans“. Narodil sa, aby zomrel. Už v
Betleheme začína Jeho cesta na Golgotu. Do
betlehemského posolstva je vložená tragika
golgotská. V Betleheme položený do
drevených jasieľ... Na Golgote na drevo
kríža pribitý... On sa ozaj narodil, aby
zomrel. My sme sa narodili, aby sme žili.
Žijeme... Ale ako...? Príbeh nášho života je
skutočný. Náš smútokje skutočný, radosť
tiež. Naše zápasy, výhry, ale aj prehry...
Všetko je skutočné. Jedinečnéa
neopakovateľné. Pretože žijeme ozaj iba
raz...Ako to konštatuje Biblia, že uložené je
ľuďomraz umrieť a potom príde súd“ . 
     Je tu ďalší skutočný príbeh, ktorý sa
odohral na ostrove Zanzibar. Nemecký
novinár Ralf Italiander sa na tento ostrov
dostal v rámci služobnej cesty. Bol práve
Štedrý večer a európski turisti ho pozvali na
vianočné párty. Jedol sa tuniak, pilo
šampanské a potom nasledovala hlučná
zábava pri tanci. V istej chvíli sa však
novinár spamätal. Takto si predsa Štedrý
večer vôbec nepredstavoval. Hneď opustil
hotel. Po dlhšej prechádzke prišiel k
vysvietenému kostolu. Množstvo ľudí išlo
jedným smerom do kostola na vianočné
bohoslužby. Pridal sa k nim. Kostol bol
veľmi jednoduchý. Nemal ani lavice. Ľudia
si posadali na zem. Po úvodnej hudbe na
kazateľňu vystúpil domáci brat farár. Tvár
mu žiarila výbojnou radosťou. Začal kázať.
Povedal iba niekoľko viet veľmi
nedokonalou angličtinou: „musím vám
povedať niečo veľmi pekné... Kristus sa
skutočne narodil... možno tomu ani
neuveríte.. ale stalo sa... narodil sa, aby nás
spasil... ďakujeme Mu za to!“ U poslucháčov
to malo úžasnú odozvu. Navzájom sa
povzbudzovali: „Ježiš sa skutočne narodil!“
Nemecký novinár spomína na tento svoj
príbeh, ako na najkrajšie a najradostnejšie
Vianoce vo svojom živote. Skutočný príbeh
o radosti a poznaní pravej tváre Vianoc. Akú
podobu dáme tým našim Vianociam?
Musíme byť veľmi opatrní, aby sme popri
tom mnohom nánose komercie nezabudli na
narodené dieťa a neudusili ho nánosom
našej človečiny. Vianoce chcú byť
predovšetkým záležitosťou našich sŕdc a nie
našich peňaženiek.

      Pavel Kušnír
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Tradične v posledný deň roka sa stretávame pri ďakovnej sv. omši. 
Tento rok ju budeme sláviť vo farskom kostole na Podhradovej, 

ale i v kaplnke sv. Rozálie práve 31. decembra so začiatkom o 16:00. 
Aj keď sme asi prežili jeden z najťažších rokov, predsa len chceme byť plní vďačnosti

Bohu za to, že sme prežili. Zároveň prosiť za tých, ktorí sú chorí alebo zomreli. 
Priamy prenos bude z farského kostola.

     Veľké „Ďakujem“ patrí všetkým, ktorí sa svojou ochotou a pomocou podieľali na
príprave kostolov a kaplniek na Vianočné sviatky. Vianočná výzdoba, stromčeky,
betlehem, čistota kostola, krásne bohoslužby, hra organa, online prenosy, služba
usporiadateľov, či v sakristii sú malé kamienky jednej krásnej mozaiky, ktorej
hovoríme „Pekné Vianoce“. Nič sa neurobí samo, ani v kostole, ani v spoločenstve
farnosti. Preto nech dobré Božie dieťa Vám rozmnoží čas, ktorí ste dali pre dobro
spoločenstva, prípravu na sviatky a nech Vám za Vaše dobré skutky premenené na
stebla slamy dá omnoho viac ako túžite, alebo si žiadate.

Milodary

Dňa 31.12. je možné pri verejnej
ďakovnej pobožnosti získať úplné
odpustky.

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

Na kostol: bohuznáma 50 € . Na Pastoračné centrum: bohuznáma rod. 50 €.

  Všetkým darcom ďakujeme za podporu a vyprosujem 
hojnosť Božích milostí a pevné zdravie!
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Farské oznamy

Adorácie: pondelok až streda od
17:00.

Úmysly sv. omší na rok 2021
môžete prísť nahlásiť po sv.
omši.

Kapacita chrámu môže byť naplnená na 25 percent miest na sedenie. Max.  počet    
 o 80 ľudí vo farskom kostole.  V nedele a sviatky sa nahlasujeme online
cez internetovú stránku www.svondreja.sk alebo telefonicky na t.č. 0949 568 213.

Te Deum

Skutočný príbeh Poďakovanie

Pri zbierke na Pastoračné centrum sa vyzbieralo 869,69 €.

Nový rok začneme s požehnaním otca biskupa
Na nový rok, dňa 1.1.2021 navštívi našu farnosť otec biskup Marek Forgáč. 

Vyjadril svoju túžbu prísť do nášho spoločenstva a priniesť nám slová povzbudenia.
Tešíme sa na slávenie sv. omše spolu s ním v piatok 1.1.2020 o 10:00. 

Sv. omšu prinesieme online cez našu webovú stránku. 
Veríme, že nám to pandemická situácia dovolí.


