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Rozpis svätých omší, 3. Nedeľa po narodení Pána

Podhradová
Nedeľa

31.1.
4. Nedeľa 

v období cez rok

Nádej otca, ktorý odišiel k Otcovi

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.

    „Dnes ráno v spánku odišiel môj otec
k Otcovi. Naposledy keď sa mu dalo
rozumieť hovoril o vstupe do večného
života.“ Túto sms správu som dostal v
sobotu ráno počas mojej cesty na
testovanie. Poslal mi ju môj kolega,
spolubrat v kňazstve.
     V dobe kedy vnímame okolo seba
veľa smrti a bolesti zo straty
milovaných osôb by sme nemali
zabúdať na to, že pre kresťanov počas
všetkých ťažkých období bola
charakteristická nádej. Naše
náboženstvo je naozaj náboženstvom
nádeje, a to nie len preto, lebo veríme v
lepší zajtrajšok, ale v prvom rade preto,
lebo Kristus, Boží Syn zomrel a vstal z
mŕtvych. Ježišovi učeníci nevedeli, ako
to dopadne po tom, čo ho videli na kríži
zomierať. No my to už vieme. Aj oni,
keď sa dotkli vzkrieseného a videli ho
na vlastné oči, stali sa ľuďmi nádeje a
niesli ju do všetkých kútov sveta, a to aj
napriek tomu, že mnohí za vernosť
nádeji položili svoj vlastný život.
Kresťania tomuto ubolenému a
prestrašenému modernému svetu dlhujú
nádej.  A to takú, ktorá živí vieru v
prítomnosť Boha uprostred našich
súžení, ale aj tú, ktorá sa na neho
spolieha a dôveruje mu. Chorí
potrebujú nádej, aby sa popasovali s
chorobou. Zdravotníci potrebujú nádej,
aby až na pokraj ľudských síl bojovali
za záchranu ľudských životov. 

Zomierajúci potrebujú nádej, že chvíľa
smrti, ktorá ich čaká, nie je chvíľou
konca. Nádej potrebujeme my všetci,
aby sme nezabudli na to, že v Bohu
žijeme, hýbeme sa a sme. Nádej je
nevyhnutná k tomu, aby sme naozaj
boli pripravení na návrat k nášmu
Otcovi.    
Keď zomieral veľký pápež, dnes už sv.
Ján Pavol II, na námestí sv. Petra v
Ríme zazneli nezabudnuteľné slová:
„nechajte ma odísť do domu Otca!....“
takto sa so svojimi deťmi lúčil pápež
nádeje. Nevedeli sme si predstaviť, čo
bude, keď svet stratí tak veľkého muža.
Pochybovali sme o tom, či sa nájde
niekto, kto povedie Cirkev tak ako on –
Ján Pavol Veľký. Boh sa však aj naďalej
staral o svoje deti a nenechal ich bez
Otca. Benedikt – muž veľkej pokory,
múdrosti a sily ducha, či František –
otec chudobných a najslabších, sú aj
dnes prejavmi Božej lásky k jeho Cirkvi
a deťom.
     Aj naši rodičia sú znamenia toho, že
Boh na nás nezabudol. Chváľme Boha
každý deň za našich rodičov a čím sú
starší, buďme im nápomocnejší. A ak
odchádzajú do večnosti, tak ich
odovzdajme ich Otcovi, ktorý je v nebi.
Modlime sa za nich, aby došli do domu
svojho Otca. A všetci tí, ktorí už sú v
jeho náručí, nech nám všetkým v týchto
ťažkých časoch vyprosujú nádej!

 Otec Marek

 

+ Anna Lipovská

+ Valéria, Viliam
Rozália

16:00
online

ZBP pre Lindu

ZBP pre Dušana

+ Marta, Vladimír, Jozef

sviatok

ZBP pre Ivetu s rodinou

+ Klement, Miroslav

  ZBP pre Gabrielu

+ Vincent

+ Vasiľ

ZBP pre rod. Župovú

spomienka

+ Helena

spomienka

16:00
online

Rozália

+ Katarína, Júlia,  Michal, Ladislav
Rozália

16:00
online

féria

Rozália
16:00
online

ZBP pre sr. Akvinátu

féria Rozália 16:00
online

Rozália 16:00
online

ZBP pre rod. Balogovú

féria

10:00
online

Obrátenie 
sv. apoštola Pavla

Sv. Timoteja a Títa, 
biskupov

Sv. Tomáša Akvinského, 
kňaza a učiteľa cirkvi



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

Prosíme i naďalej o podporu
farnosti,   kostola,   kaplniek 
a pastoračného centra bez-
hotovostými vkladmi.

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

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

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.
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Milodary

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

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

Ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov
31.01.2021 o 18:00 hod. – ONLINE

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 .

V nasledujúcom týždni sa úmysly sv. omší slúžia online z kaplnky sv. Rozálie.
Mohlo by Vás zaujímať...

     Od 18. do 25. januára sa koná už po
vyše 110 rokov Týždeň modlitieb za
jednotu kresťanov. Spája veriacich
viacerých Cirkví a kresťanských
spoločenstiev. Tentoraz na tému:
Zostaňte v mojej láske a budete
prinášať veľa ovocia (porov. Ján 15, 5 –
9).Každý rok pripravuje tému iné
spoločenstvo z inej krajiny, tohtoročnú
vybrala mníšska komunita z
Grandchamp vo Švajčiarsku, ktorú tvorí
asi 50 sestier z rôznych cirkví a krajín.
Téma vyjadruje povolanie spoločenstva
k modlitbe, zmiereniu a jednote Cirkvi
aj ľudskej rodine. Materiály na Týždeň
modlitieb za jednotu kresťanov 2021
spoločne pripravili a uverejnili
Pápežská rada na podporu jednoty
kresťanov a Komisia pre vieru a
poriadok Svetovej rady cirkví. 
     V nadväznosti na aktuálnu situáciu
spojenú s výskytom a šírením
koronavírusu v Slovenskej republike a
opatreniami prijatými vládou SR,
Ekumenické spoločenstvo cirkví a
náboženských spoločností na území
mesta Košice sa rozhodlo zrealizovať
27. ekumenickú  bohoslužbu slova za
jednotu kresťanov

v nedeľu 31. januára 2021 o 18:00
hod., ktorá bude vysielaná

ONLINE: 

https://youtu.be/AHoMGVo7tp8

     Ekumenické spoločenstvo cirkví a
náboženských spoločností na území
mesta Košice vzniklo v roku 1994.
Tvoria ho: Apoštolská cirkev, Bratská
jednota baptistov, Cirkev bratská,
Československá cirkev husitská,
Evanjelická cirkev  a.  v., Gréckokatolí-
cka cirkev, Reformovaná kresťanská
cirkev, Rímskokatolícka cirkev a Teolo-
gická fakulta Katolíckej univerzity.
Špecifikom tohto spoločenstva je
Židovská náboženská obec, ktorá sa od
vzniku ES zúčastňovala na jeho
aktivitách. ES má od roku 2000
samostatnú právnu subjektivitu.
Súčasným moderátorom je PaedDr.
Dušan Havrila, PhD. z Evanjelickej
cirkvi a.v. a zástupcom moderátora je
doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.          
 z Rímskokatolíckej cirkvi.   
Viac info na ekumenake.rimkat.sk

        Ing. Dáša Fedorková, 
      tajomníčka ES Košice

V tomto roku v Košiciach budeme sláviť 27. ekumenickú  bohoslužbu slova 
za jednotu kresťanov s hlavnou myšlienkou:

„Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia“ (Jn 15, 5-9).

 Večer chvál
Pozývame vás na spoločný čas modlitieb
chvál v nedeľu 31.01.2021 o 19:00 hod,
ktorý bude vysielaný online
prostredníctvom sociálnych sietí
Facebook a YouTube Marana Tha.
Modlitbu chvál povedie hudobná služba
spoločenstva Marana Tha. Súčasťou
Večera Chvál je ja krátke slovo
povzbudenia. Modlitbový tím sa modlí
pred aj počas týchto chvál a ich slová
poznania v modlitbe sú neskôr prečítané
live. Viac info na maranathapo.sk.

Alfa kurz- online
Online Alfa kurz je otvorená šanca pre
každého, kto chce spoznať alebo prehĺbiť
kresťanskú vieru. Slobodná a príjemná
atmosféra, prístupná forma a humor. Je
možné počúvať, pýtať sa, diskutovať a
objavovať. Kurz bude prebiehať pre
mládež aj pre dospelých. Mládežnícka
skupinka začne prvým stretnutím
28.01.2021 o 20:00 hod. Stretnutia pre
dospelých začínajú 29.01.2021 o 20:00
hod. Prihlasovanie a viac info na
maranathapo.sk.

Na kostol: bohuznámi darcovia a rodiny: 100 €, 50 €, 100 €, rod. Baranová 50 €.
Na pastoračné centrum: bohuznámi darcovia: 25 €, 20 €, 20 €, 100 €, 20 €. 
Na Kaplnku sv. Rozálie: bohuznáme 90 €.

 Svätá omša za život
V novom roku vás opäť pozývame na
každomesačné sväté omše za život,
ktoré budú vysielané online z
jezuitského kostola. Najbližšie vo
štvrtok 28. januára o 16:30 hod.
Vrátime sa k problematike utrpenia,
ktoré dolieha na ženy a mužov po
skúsenosti umelého i spontánneho  

 potratu. Je to bolesť spôsobená stratou
dieťaťa. Ponúkame túto príležitosť ako
krok na ceste k uzdravovaniu. Našim
hosťom bude páter Artur Cierlicki,
pallotín. Program sme rozdelili do
dvoch blokov: 16:00 prezentácia:
Pôsobenie Zlého a bolesť po potrate,
16:30 sv. omša spojená s modlitbou za
uzdravenie.


