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Rozpis svätých omší, 3. Nedeľa po narodení Pána

Podhradová
Nedeľa
17.1.

2. nedeľa 
v období cez rok

POKORA ALEBO UDEĽOVANIE SI VÝNIMIEK?

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.

     Život POKRSTENÉHO, nie je o
vykonávaní   predpísaných    nábožen-
ských úkonov. Ale každý krok, každý
skutok, gesto má byť vyjadrením
viery. Teda „viem prečo to robím“
„viem, aký to má význam“ . Život
viery = PLNENIE BOŽEJ VOLE. No
najprv ju treba HĽADAŤ A NÁJSŤ.
KRITÉRIA A PARAMETRE sú
nasledovné: Ježiš ukazuje výnimočnú
POKORU, keď prichádza doprostred
zástupu, ktorý počúva Jána Krstiteľa    
a postaví sa do radu, ako všetci
ostatní. Zaraďme spiatočku, predtým –
POKORA  - Ježiš ako dieťa v jasliach  
 a chudobe. Pozrime sa do budúcnosti
– POKORA – Ježiš, ktorý umýva nohy
apoštolom a neskôr sa nechá PRIBIŤ
NA KRÍŽ. Dnes sa postavil do radu
MEDZI HRIEŠNIKOV. Krst, ktorý
vysluhoval Ján, bol skôr kajúcim
aktom, gestom, ktoré vyzývalo k
pokore pred Bohom a do nového
začiatku: ponorením sa do vody
kajúcnik uznával, že zhrešil,
vyprosoval si od Boha očistenie od
vlastných vín a bol poslaný zmeniť
pomýlené správanie. Preto, keď Ján 

Krstiteľ videl Ježiša stáť v rade
medziostatnými hriešnikmi a spoznal
v ňom Mesiáša, bol v ROZPAKOCH.
Ján chcel, aby ho Ježiš pokrstil, nie
naopak. Ale Ježiš ho povzbudzuje,
aby nekládol ODPOR, a aby prijal a
vykonal tento úkon. Ježiš dáva
najavo, že prišiel na tento svet, aby
PLNIL vôľu toho, ktorý ho poslal, aby
splnil všetko, čo OTEC od neho žiada.
Koná to z POSLUŠNOSTI k Otcovi.
Vyjadruje tým, že prijal úlohu stať sa
človekom v plnej miere, v každej
okolnosti, bez VÝNIMIEK. A v tom
sme perfektní, to nám ide najlepšie.
Dávame si VÝNIMKU za výnimkou,
nielen čo sa týka CHUDNUTIA, alebo
NEPITIA ALKOHOLU,  ale aj
PRAKTIZOVANIA VIERY. 
„Dnes nejdem do kostola“, „Dnes sa
nemodlím“, „Dnes nedodržím
piatkový pôst“... Kristus nemal
povinnosť „postaviť sa do radu medzi
hriešnikov", pretože hriešnikom nebol
a urobil tak. My máme povinnosť sa
„postaviť do radu medzi hriešnikov",
pretože nimi sme, a UDEĽUJEME si
VÝNIMKY jednu za druhou.
                                          Otec Blažej

 

Za odvrátenie epidémie

Za odvrátenie epidémie
Rozália

16:00
online

Za uzdravenie pre Ivanu

+ Andrej

+ Mária a Ondrej

féria

+ Štefan (pohrebná)

+ Juraj, Mária, Štefan

  Za počatie dieťaťa

ZBP Agáta

+ Margita, Imrich, Kvetka

+ rod. Glittová, Fornadeľová

féria

ZBP pre rodinu Džačovskú

féria

16:00
online

Rozália

+ Božena a Miroslav
Rozália 16:00

onlineféria

Rozália
16:00
online

Za odvrátenie epidémie

féria Rozália 16:00
online

Rozália 16:00
online

ZBP Ladislav (70)

féria

10:00
online



Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré
obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1.
januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách

 
od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

 
Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o
jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie
mimoriadne potrebná. Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omši úmysly sv.

omší na január sú slúžené podľa programu.
 

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6
účastníkov a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

 
Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné

podujatia:
 

to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.
 

Farský kostol sv. Ondreja je otvorený pre súkromnú modlitbu 
každý deň od 17.00 do 18.00 hod.

Prosíme i naďalej o podporu farnosti, kostola, kaplniek 
a pastoračného centra bezhotovostnými vkladmi.

Milodary
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  Všetkým darcom ďakujeme za podporu a vyprosujem 
hojnosť Božích milostí a pevné zdravie!
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V prípade, že sú v jeden deň dva
úmysly, dvaja kňazi slúžia oba
úmysle v čase sv. omše podľa
rozpisu.

Farské oznamy

Kto by chcel presunúť sv. omšu na
iný termín, nech sa ohlási
telefonicky alebo emailom ohlási.

Z dôvodu rozhodnutia Vlády SR o uzatvorení kostolov pre verejnosť prinášame sv.
omše online z farského kostola a z kaplnky sv. Rozálie podľa rozpisu. 
Sv. omšu je kožné sledovať na www.svondreja.sk

Nové usmernenia platné od 1.1.2021 do odvolania 
pre Farnosť sv. Ondreja – Košice Podhradová

Farský kostol sv. Ondreja je otvorený pre súkromnú modlitbu 
každý deň od 17.00 do 18.00 hod. 

bohuznámy 100 €, bohuznáma 50€

V nasledujúcom týždni sa úmysly sv. omší slúžia online z kaplnky sv. Rozálie. 


