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Rozpis svätých omší, 2.Nedeľa po narodení Pána

PodhradováNedeľa

10.1.
Krst Krista Pána

Daný je nám Syn

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 15:15 Za odvrátenie epidémie

Rozália 16:00

  V noc narodenie Pána sa napĺňa veľké
proroctvo Izaiáša: „Lebo chlapček sa nám
narodil, daný nám je syn“ (Iz 9,5).
Daný nám je syn. Často sa hovorí, že
najväčšou radosťou v živote je narodenie
dieťaťa. Je to niečo mimoriadne, čo všetko
mení, uvádza do pohybu neočakávané
energie a prekonáva únavu, nepohodlie a
bezsenné noci, pretože prináša veľké
šťastie, pred ktorým už nič nezdá byť
ťažkým. Vianoce sú také: narodenie Ježiša
je tou novosťou, ktorá nám umožňuje každý
rok sa znovu vnútorne narodiť a v ňom
nachádzať silu čeliť každej skúške. Áno,
pretože on sa narodil pre nás: pre mňa, pre
teba, pre všetkých nás, pre každého. „Nám,
pre nás“ – to je to slovo, ktoré sa opakuje v
túto svätú noc: „Lebo chlapček sa nám
narodil“, prorokoval Izaiáš; „Dnes sa pre
nás narodil Spasiteľ“, opakovali sme v
žalme; Ježiš „vydal za nás seba samého“
(Tit 2,14), hlásal svätý Pavol; a anjel v
evanjeliu oznámil: „Dnes sa vám v
Dávidovom meste narodil Spasiteľ“ (Lk
2,11). Pre mňa, pre vás. Čo nám však chce
povedať toto „pre nás“? To, že Boží Syn,
požehnaný svojou prirodzenosťou,
prichádza, aby nás urobil požehnanými
synmi a dcérami skrze milosť. Áno, Boh
prichádza na svet ako dieťa, aby nás urobil
Božími deťmi. Aký úžasný dar! Dnes nás
Boh napĺňa úžasom a každému z nás
hovorí: „Si zázrak.“ Sestra, brat, nestrácaj
odvahu. Si v pokušení cítiť sa zlyhaným?
Boh ti hovorí: „Nie, si moje dieťa!“ Máš
pocit, že to nedokážeš, strach z
nedostatočnosti, strach, že nevyjdeš z
tunela skúšky? Boh ti hovorí:

„Odvahu, som s tebou“. Nehovorí ti to
slovami, ale tým, že sa stáva dieťaťom ako
ty a pre teba, aby ti pripomenul východzí
bod každého tvojho znovuzrodenia: uznať
ťa ako Božieho syna, Božiu dcéru. Toto je
východzí bod každého znovuzrodenia.
Toto je to nezničiteľné srdce našej nádeje,
žiarivé jadro, ktoré podopiera existenciu:
na hlbšej úrovni než naše kvality a naše
chyby, mocnejšie než rany a zlyhania z
minulosti, obavy a strach z budúcnosti, je
tu táto pravda: sme milované deti. A Božia
láska k nám nezávisí a nebude nikdy
závisieť od nás: je to láska nezištná. Táto
noc nenachádza vysvetlenie inde: jedine
milosť. Všetko je milosť. Ten dar je
bezodplatný, bez zásluh kohokoľvek z nás,
čistá milosť. Povedal nám to sv. Pavol:
tejto noci „sa zjavila Božia milosť“ (Tit
2,11). Nič nie je vzácnejšie. 
Daný nám je syn. Otec nám nedal len
niečo, ale svojho vlastného jednorodeného
Syna, ktorý je celou jeho radosťou. Predsa
však, keď hľadíme na nevďačnosť človeka
voči Bohu a na nespravodlivosť voči
toľkým našim bratom, prichádza
pochybnosť: urobil Pán dobre, že nám dal
tak veľa, robí správne, že ešte stále k nám
prechováva dôveru? Nepreceňuje nás?
Áno, preceňuje nás, a robí to preto, lebo
nás miluje na smrť. Nemôže si pomôcť, ale
miluje nás. On je taký, je veľmi odlišný od
nás. Vždy nás miluje, viac ako sa my sami
dokážeme mať radi. To je jeho tajomstvo
ako vstúpiť do nášho srdca. Boh vie, že
jediný spôsob, ako nás zachrániť, ako nás
uzdraviť zvnútra, je milovať nás. Niet
iného spôsobu. On vie, že sa stávame 

Horný Bankov 14:15

Podhradová
 

10:00

Rozália 16:00 Za odvrátenie epidémie

Za odvrátenie epidémieRozália 16:00

Rozália 16:00 Za odvrátenie epidémie

Podhradová 18:00 Omša s platnosťou na nedeľu

   9:00

Podhradová 18:00 + Miroslav
Omša s platnosťou na slávnosť

féria

Zjavenie Pána

Slávnosť,
prikázaný sviatok

Rozália + Matúš16:00

   8:00

   9:00

18:00Podhradová ZBP pre Gabiku a Jozefa

18:00Podhradová ZBP pre Martina a Lýdiu

+ Alžbeta

Podhradová ZBP pre Natáliu a Lukáša

Za zosnulých kňazov

féria

Za dobrodincov chrámu 
a pastoračného centra

Horný Bankov 14:15

ZBP pre manželov Švajlenových

18:00

féria



lepšími iba prijatím jeho neúnavnej lásky,
ktorá sa nemení, ale mení nás. Iba Ježišova
láska premieňa život, uzdravuje i tie
najhlbšie rany, vyslobodzuje nás zo
začarovaných kruhov nespokojnosti, hnevu
a sťažností.
Daný nám je syn. V chudobných jasličkách
tmavej stajne je samotný Boží Syn. Vynára
sa ďalšia otázka: prečo sa narodil v noci, bez
dôstojného ubytovania, v chudobe a
odmietnutí, keď si zasluhoval narodiť sa ako
najväčší kráľ v tom najkrajšom z palácov?
Prečo? Aby nám dal pochopiť, až do akej
miery nás miluje v našej situácii človeka: až
tak, že sa dotýka svojou konkrétnou láskou
našej najhoršej biedy. Boží Syn sa narodil
ako vyradený, aby nám povedal, že každý
odpisovaný človek je Božím dieťaťom.
Prišiel na svet, ako prichádza na svet slabé a
krehké dieťa, aby sme mohli s nehou prijať
svoje krehkosti. A objaviť niečo dôležité –
ako v Betleheme, tak aj s nami Boh rád robí
veľké veci prostredníctvom našej úbohosti.
Celú našu spásu vložil do jasieľ v maštaľke a
nebojí sa našej biedy. Dovoľme, aby jeho
milosrdenstvo premenilo naše biedy!

Hľa, čo znamená, že sa syn narodil „pre
nás“. Ale je tu ešte aj iné „pre“, ktorým sa
anjel prihovára pastierom, keď hovorí:
„Toto bude pre vás znamením – dieťatko
uložené v jasliach” (porov. Lk 2,12). Toto
znamenie, Dieťa v jasliach, je aj pre nás, aby
nás usmerňovalo v živote. V Betleheme, čo
znamená “Dom chleba”, Boh leží v kŕmiči
jaslí, aby nám pripomenul, že aby sme žili,
potrebujeme Ho tak ako chlieb na jedenie.
Potrebujeme sa nechať preniknúť jeho
nezištnou, vytrvalou a konkrétnou láskou.
Koľkokrát však, hladní po zábave, úspechu
a svetskosti, kŕmime svoj život jedlami,
ktoré nenasycujú a zanechávajú vo vnútri
prázdnotu! Pán si ústami proroka Izaiáša
sťažuje, že kým vôl a osol poznajú svoje 

jasle na kŕmenie, my, jeho ľud, nepoznáme
Jeho, prameň nášho života (porov. Iz 1,2-3).
A je to pravda, nenásytní po majetku sa
vrháme do toľkých márnivých jasieľ,
zabúdajúc na jasle Betlehema. Tie jasle,
chudobné na všetko a bohaté na lásku, učia,
že životným pokrmom je odovzdať sa Božej
láske a milovať iných. Ježiš nám dáva
príklad. On, Božie Slovo, je malým
dieťaťom. Nerozpráva, no obetuje život. My
naopak veľa rozprávame, no často sme
negramotní v konaní dobra.

Daný nám je syn. Kto má malé dieťa, vie,
koľko lásky a trpezlivosti sa vyžaduje. Treba
ho kŕmiť, starať sa oň, čistiť ho, dbať o jeho
krehkosť a o jeho potreby, ktorým je neraz
ťažko porozumieť. Dieťa dáva pocítiť lásku,
no aj učí milovať. Boh sa narodil ako dieťa,
aby nás pohol k starostlivosti o druhých.
Jeho nežný plač nám vysvetľuje, aké
zbytočné sú mnohé naše rozmary; a máme
ich toľko! Jeho bezbranná a odzbrojujúca
láska nám pripomína, že čas, ktorý máme,
nie je na to, aby sme vyplakávali nad sebou,
ale aby sme osúšali slzy tých, čo trpia. Boh
prebýva blízko nás, chudobný a núdzny, aby
nám povedal, že slúžiac chudobným
budeme milovať jeho. Od tejto noci, ako
napísala jedna poetka, „Boží príbytok je
vedľa môjho. Zariadením je láska“ (Emily
Dickinsonová, Básne, XVII – americká
autorka z 19. stor., pozn. prekl.).Daný nám
je syn. Si to ty, Ježiš, Syn, ktorý ma robí
synom. Miluješ ma takého, aký som, nie ako
sám o sebe snívam, viem to! Objímajúc
teba, Dieťa v jasličkách, nanovo objímam
svoj život. Prijímajúc teba, Chlieb života,
chcem aj ja darovať svoj život. Ty, ktorý ma
zachraňuješ, nauč ma slúžiť. Ty, ktorý ma
neponechávaš opusteného, pomôž mi
potešovať tvojich bratov, pretože ty vieš, že
od tejto noci sú všetci mojimi bratmi.

                                            Pápež František     
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     Pápež František počas svätej noci poukázal na to, že malé Božie dieťa je dané pre
nás. Prišlo na svet preto, lebo miluje človeka. Práve keď si my ľudia na Vianoce
dávame dary, tak dieťa menom Ježiš nám prinesie ako dar samého seba. No nie len
to, zároveň prináša dar Všemohúceho v podobe vakcíny, ako to na sviatočný večer
sv. Štefana povedal prof. Krčméry po tom, čo ho zaočkovali ako prvého Slováka.
„Boh svojich nedovolí skúšať nad ich sily“... aj túto vetu z Biblie profesor po
zaočkovaní spomenul vidiac, že zdravotníci a celý systém je už na pokraji kolapsu.
Pre mnohých je vakcína svetlom na konci tunela. Ja som presvedčený, že je malým
svetielkom lampy, ktoré nám môže ukázať cestu k tomu skutočnému Svetlu, ktoré
prišlo na svet – a to je Božie dieťa. Dokážeme aj v tomto čítať znamenie časov?

     Na prahu Nového roka vyprosujem všetkým skutočné svetlo, aby sme vedeli
rozoznať dobro od zla, aby sme videli tých, ktorí nás potrebujú a dokázali zapáliť
plameň nádeje tam, kde už dávno vyhasol. Starý rok bol pre každého z nás skúškou,
a v tom Novom roku sa ukáže, či sme v nej obstáli. Preveria nás naše skutky...!

     S novým odhodlaním: Do toho!
                                                                 otec Marek

Milodary
Na kostol: bohuznámi darcovia: 20 €, 20 €. 
Bezhotovostné vklady za december: 
Na kostol od darcov: 15 €, 50€, 30 €, 30 €, 20 €, 10 €, 5 €, 50 €, 50 €, 20 €, 25 €, 15 €, 20 €, 
10 €, 20 €, 30 €, 10 €, 100 €, 10 €, 10 €, 20 €, 50 € . Na pastoračné centrum: rod. Spišáková 100 €, 
rod. Kontuľová 50 €, bohuznáma rod. 50 €, bohuznámi 30 €, 10 €, 10 €, 40 €, 10 €, 100 €, 50 €, 
10 €, 200 €, 15 €, 100 €, 10 €, 50 €, 10 €, 15 €, 30 €, 10 €, 50 €, 30 € .

  Všetkým darcom ďakujeme za podporu a vyprosujem 
hojnosť Božích milostí a pevné zdravie!
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Spovedanie: hodinu pred večernou
sv. omšou

Farské oznamy

Adorácie: pondelok, utorok, piatok
od 17:00. Vo štvrtok po sv. omši.

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
ľudí vo farskom kostole je 80.  V nedele a sviatky sa nahlasujeme online cez
internetovú stránku www.svondreja.sk alebo telefonicky na t.č. 0949 568 213

Dar Všemohúceho

Požehnanie domov
Tradičné požehnanie domov a príbytkov na Zjavenie Pána sa tento rok nebude konať
z dôvodu pandémie. Ak to situácia dovolí, budeme domy požehnávať po Veľkej noci.

Omša za zosnulých
     V dnešnú nedeľu slúžime v kaplnke sv. Rozálie sv. omšu za zosnulých farníkov,
pochovaných na cintoríne sv. Rozálie, ale aj za tých na , ktorých si veriaci počas sv.
omše spomenú. Od poslednej sv. omše sú to naši bratia a sestry: Júlia Kalapošová (89), 
Žofia Šprinzová (80), Irena Tomčányová (80), Edita Miňová (78), Gabriel Szcecina (66), 
Elena Suváková (67), Mária Bodnárová (89), Emil Kolesár (67), Barbora Sopková (85), 
Viera Timková (62), Jolana Bendulová (86), Mária Kočišová (91).

Odpočinutie večné daj im Pane!

Požehnanie trojkráľovej vody
Na sviatok Zjavenie Pána sa žehná trojkráľová voda. Prosíme, aby ste sa
nezhromažďovali pri jej naberaní, ale prišli si pre vodu aj počas ďalších dní.
Prípadne si so sebou v deň slávnosti do kostola doneste vodu vo fľaši a soľ, ktoré
Vám požehnáme. Doma si soľ pridáte do vody a vyhneme sa tak zhromažďovaniu
pri hlavnej nádobe s vodou.


