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Rozpis svätých omší, 2. Nedeľa po narodení Pána

Podhradová
Nedeľa

24.1.
3. Nedeľa 

v období cez rok

O posolstve pápeža na deň chorých

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.

    Slávenie 29. svetového dňa chorých
bude príležitosťou venovať osobitnú
pozornosť chorým a tým, ktorí sa o nich
starajú, či už na špecializovaných miestach
starostlivosti, ako aj v rodinách a
spoločenstvách, píše v úvode pápež
František. Zvlášť pamätá na tých, čo v
celom svete pociťujú dôsledky pandémie
koronavírusu: „Všetkým, zvlášť chudobným
a vytisnutým vyjadrujem moju duchovnú
blízkosť a uisťujem ich o starostlivosti a
láske Cirkvi“.
     V piatich bodoch pápež František
približuje tému posolstva: „Len jeden je váš
Učiteľ, vy všetci ste bratia (Mt 23,8). Vzťah
dôvery je základom starostlivosti o
chorých“. Vysvetľuje, že pri výbere témy sa
inšpiroval evanjeliovým úryvkom, kde
Ježiš kritizuje pokrytectvo tých, ktorí
hovoria, ale nekonajú (porov. Mt 23,1-12).
     „Ak sa viera zredukuje na neplodné
slovné cvičenia, bez osobného ponoru do
príbehu a potrieb blížneho, potom sa
vytratí integrita vyznávanej viery s
prežívanou skutočnosťou,“ poznamenáva
pápež František. Ukazuje, ako Ježiš čelí
tomuto pokrytectvu ponúknutím
„opačného modelu správania“ v
podobenstve o milosrdnom Samaritánovi:
zastaviť sa, načúvať, nadviazať osobný
vzťah, vcítiť sa do človeka a starostlivo sa
ho ujať (porov. Lk 10,30-35)
     „Skúsenosť choroby nám dáva pocítiť
našu zraniteľnosť, a zároveň vrodenú
potrebu druhého človeka“, pripomína
pápež.  Pri chorobe „jasne zakusujeme ako
závisíme na Bohu“ ako jeho stvorenia. A s
otázkou o zmysle sa vo viere obraciame k
Bohu, nanovo hľadajúc životný smer.

V tejto súvislosti pápež František reflektuje
biblickú postavu Jóba. Ten práve uprostred
svojej maximálnej krehkosti, keď v
opustenosti a nepochopení druhými
„odmieta každé pokrytectvo a volí si cestu
úprimnosti voči Bohu i voči iným“, dostáva
vo svojom výkriku k Bohu odpoveď, ktorá
„mu potvrdzuje, že jeho utrpenie nie je
trestom či káraním, a nie je ani stavom
vzdialenosti od Boha či znakom jeho
ľahostajnosti.“
     Svätý Otec si všíma, ako súčasná
pandémia odhalila mnohé nedostatky
zdravotníckych systémov v pomoci
chorým, no zároveň zvýraznila aj
„obetavosť a veľkodušnosť zdravotníkov,
dobrovoľníkov, iných pracovníkov, kňazov,
rehoľníkov a rehoľníčok, ktorí s
profesionalitou, sebazaprením, zmyslom
pre zodpovednosť a s láskou k blížnemu
pomohli, starali sa, utešovali a slúžili
mnohým chorým a ich rodinám.“
     Pápež v posolstve kladie dôraz na
vzťahový rozmer, na ktorom spočíva
holistický liečebný prístup k chorému. Ide
tu podľa jeho slov o vytvorenie puta
dôvery, „spojenectva založeného na dôvere
a vzájomnej úcte, úprimnosti a ochote, aby
sa tak prekonala každá defenzívna bariéra,
dala sa do centra dôstojnosť chorého, dbalo
sa o profesionalitu zdravotníkov a
udržiavali sa dobré vzťahy s rodinami
pacientov“.
     Takýto vzťah s chorým človekom má
svoj „nevyčerpateľný zdroj motivácie a sily
v Kristovej láske“, pripomína Svätý Otec a
poukazuje na príklady v evanjeliu, kde
„Ježišove uzdravenia nie sú magické gestá,
ale sú vždy plodom stretnutia,
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Manželské stretnutia

Dom prijatia pre rodiny Rodinkovo pozýva
manželov a rodičov na online víkendové
stretnutie, zamerané na budovanie a
osvieženie vzťahu manželov. V rámci
online stretnutia cez ZOOM vám ponúkajú
prezentácie a svedectvá manželov na témy:
1. Rozdielnosti medzi mužom a ženou, 2.
Manželská komunikácia v kresťanskom
manželstve a riešenie konfliktov, 3.
Napĺňanie potrieb manželov. Účastníci
dostanú pracovné listy, s ktorými budú
môcť vo dvojici prediskutovať vypočuté
impulzy. Súčasťou programu bude možnosť
položiť prednášajúcim párom otázky, a to
priamo cez video alebo formou četu. Cena
účasti pre manželov je 20 €. Viac info a
prihlasovanie na rodinkovo.webnode.sk.

Kurz “Ako hospodáriť s financiami 

Božím spôsobom”OZ Biblia a financie Vám
ponúka overený kurz s praktickými
návodmi, ktorý absolvovali tisíce ľudí po
celom svete. Sme prví, ktorí ho pred
niekoľkými rokmi priniesli na Slovensko.
Ide o ucelený koncept vzdelávania, kde
učíme ľudí finančnej gramotnosti,
vypĺňame medzeru v kresťanských kruhoch
učenia o peniazoch. 

Kurz je zložený z deviatich online stretnutí
v skupinke do desať osôb, ktoré prebiehajú
raz za týždeň. Účastník získa po jeho
absolvovaní certifikát. Cena za kurz: 29 €
jednotlivec, 39 € manželský/snúbenecký
pár. Počas obmedzení stretávania ľudí
kvôli koronavírusu sa spájate cez bezplatný
program Zoom.Okrem iného sa naučíte
napr. biblické princípy v oblasti financií; čo
hovorí Biblia o dlhoch; koľko a kde dávať;
usporiadanie svojich aktív,...Kurz začína
21.01.2021, bližšie informácie a
prihlasovanie nájdete na bibliaafinancie.sk

Duchovná obnova pre ženy

"Keď sa vo mne hromadia starosti, tvoja
útecha ma posilňuje "(Ž94,19) je názov
online víkendovej duchovnej obnovy, ktorú
organizuje Komunita blahoslavenstiev.
Prinesie pohľad na to ako byť ženou
starostlivou ale nie ustarostenou, ako mať
radosť zo života. Prednáša sr. Dária
Miezgová, v rámci víkendu bude okrem
prednášok čas vyhradený na spoločné
modlitby. Duchovná obnova sa koná od
22.01.-24.01.2021, cez online prenos.
Bližšie info a prihlasovanie na
blahoslavenstva.sk..

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

Kňazi sú k dispozícii denne od 17:00 do 18:00 vo farskom kostole.

V nedeľu večer sa nám otec Marek prihovorí v cykle zamyslení 
„Pre dušu“. Video bude zverejnené po 18:00 na farskom kanáli

youtube. Odkaz  link nájdete aj na www.svondreja.sk .

         Drahí priatelia,

     jedným z najkrajších spoločensko-kultúrnych podujatí v našej farnosti je stretnutie
počas farského plesu. Už v minulom roku počas leta sme plánovali usporiadať začiatkom
tohto roka pekné stretnutie priateľov hudby, tanca a  dobrej partie. Rezervovali sme
priestory v hoteli Hutník, no žiaľ pandemická situácia nám nedovoľuje, aby sme sa vo
februári stretli z  príležitosti farského plesu. Aj napriek tomu, však máme nádej, že sa
budeme môcť v  tomto roku stretnúť pri nejakej peknej spoločenskej udalosti. Ďakujem
však manželom Majke a Vladovi Puškárovým za to, že na náš tradičný ples mysleli už
pred niekoľkými mesiacmi a zabezpečili potrebné záležitosti.
     Všetkým vyprosujem veľa Božej ochrany a  síl v  týchto časoch krízy. Nezabúdajme
myslieť vo svojich modlitbách na chorých, zomierajúcich a zomrelých. Vyprosujme Božie
požehnanie aj všetkým zdravotníkom a  ochranu Nebeskej Matky. Nech sa sv. Rozália,
naša orodovníčka v núdzi, prihovára za mesto Košice a chráni nás. 

                                                                        Otec Marek

Farský ples 2021

 medziosobného vzťahu“. Vtedy Boh
uzdravuje chorého cez jeho vieru slovami
Ježiša: „Tvoja viera ťa zachránila“.
     Na záver posolstva k 29. svetovému dňu
chorých pápež František poznamenáva, že
„spoločnosť je o to ľudskejšia, o čo viac sa
vie postarať o svojich krehkých a trpiacich
členov“. A napokon Svätý Otec zveruje
všetkých chorých, a tých, čo sú im po
boku, Márii ako „Matke milosrdenstva“ a
„Uzdraveniu chorých“: „Nech z Lurdskej
jaskyne a jej nespočetných svätýň po celom 

svete udržiava našu vieru a našu nádej, a
pomáha nám starať sa o seba navzájom s
bratskou láskou.“
    Svetový deň chorých ustanovil sv. Ján
Pavol II. v roku 1992. Ako napísal  v
ustanovujúcom apoštolskom liste, tento
deň je „osobitným časom modlitby a
delenia sa, obetovania utrpenia pre dobro
Cirkvi a pripomína každému, aby videl vo
svojom chorom bratovi či sestre tvár Krista,
ktorý svojím utrpením, smrťou a
zmŕtvychvstaním vykonal spásu ľudstva“.
                                    Zdroj: rádio vatikán
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Pán kostolník Ladislav oslávil dňa 14.1.2021 svoje okrúhle narodeniny – 70 rokov.
Ďakujeme mu za jeho obetavú každodennú službu pre našu farnosť a farský kostol 
a do ďalších dní mu vyprosujeme pevné zdravie, mocnú ochranu nebeskej Matky 

a požehnanie Všemohúceho Boha.

Prosíme i naďalej o podporu
farnosti, kostola, kaplniek 
a pastoračného centra bezhotovost-
nými vkladmi.

Milodary

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

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

V prípade, že sú v jeden deň dva
úmysly, dvaja kňazi slúžia oba
úmysle v čase sv. omše podľa
rozpisu.

Farské oznamy

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

Blahoželanie

Bohuznáma na Pastoračné centrum 25 €.

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

Mohlo by Vás zaujímať...

Dnes prebieha pravidelná zbierka na výstavbu pastoračného centra. 
Veľmi prosíme o podporu hotovosťou 

alebo prevodom na účet pastoračného centra.

Od 18.1. do 25.1. je Týždeň
modlitieb za jednotu kresťanov.


