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Rozpis svätých omší, 1. pôstna nedeľa
Pondelok
22.2.
Utorok
23.2.

Katedra sv. Petra,
apoštola
sviatok
féria

Rozália

16:00
online

Za Božiu pomoc
pre otca Mareka

Rozália

16:00
online

ZBP pre Alžbetu
+ Ján (pohrebná)

ZBP pre Petra

Streda
24.2.

féria

Rozália

16:00
online

Štvrtok
25.2.

féria

Rozália

16:00
online

+ Ján, Jolka, Michal

Na úmysel darcu

Piatok
26.2.

féria

Rozália

16:00
online

Sobota
27.2.

féria

Rozália

16:00
online

Nedeľa
28.2.
Farár :

2. pôstna nedeľa

+ Štefan, Katarína

+ Juraj
+ Katarína (pohrebná)

Farská kancelária

prokurátor, advokát
Apoštolského Tribunálu Rímskej Roty

Cesta pod Hradovou III/3037
040 01 Košice
Utorok a Štvrtok: 16:00 - 17:00
0948 29 06 07
farnostsvondreja@gmail.com
www.svondreja.sk

Kaplán :
Mgr. Blažej Revický
Duchovný otec : doc.ThDr.Radoslav Lojan, PhD.

dekan Teologickej fakulty v Košiciach

Milodar je možné poslať na účet
Pastoračného centra
SK49 0900 0000 0050 4443 9501
aj oskenovaním QR kódu
v aplikácii Vašej banky.

Bankový účet Kaplnky sv. Rozálie
SK17 0900 0000 0051 1082 0766
Tlač a skladanie : C-PRESS
prevádzka: Tolstého 14, Košice

ZBP pre Karela

ZBP pre Annu a Júliu
Poďakovanie za 40 rokov
10:00
manželstva a ZBP
Podhradová online
do ďalších rokov
Za obrátenie a dar viery pre
Silvestra a Danielu

JCDr. Marek Ondrej

Milodar je možné poslať na účet
Farnosti sv. Ondreja, apoštola
SK43 0900 0000 0050 4444 0094
aj oskenovaním QR kódu
v aplikácii Vašej banky.

Bankový účet filiálky Horný Bankov
SK19 0900 0000 0051 1082 1603

info@c-press.sk
prevadzky@gmail.com

Informačný list
IV.ročník/ 08/2021
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice

0903 602 054
po-pia : 7:30-16:00

Dobrovoľný príspevok

21.2.2021

1. pôstna nedeľa

Posolstvo pápeža na pôstne obdobie
1. Viera nás pozýva, aby sme prijali
Pravdu a stali sa jej svedkami pred
Bohom a všetkými našimi bratmi a
sestrami.
Prijať a žiť Pravdu, ktorá sa zjavila v
Kristovi, značí predovšetkým dovoliť, aby
nás v Pôstnom období zasiahlo Božie
slovo, ktoré nám Cirkev z generácie na
generáciu ohlasuje. Táto Pravda nie je
rozumovým konštruktom vyhradeným len
pre niekoľko vyvolených, nadradených
alebo výnimočných myslí, ale je to
posolstvo, ktoré prijímame a môžeme
porozumieť vďaka chápavému srdcu,
otvorenému pre veľkosť Boha, ktorý nás
miloval prv, ako sme o tom vedeli. Tou
Pravdou je sám Kristus, ktorý prijal našu
ľudskú prirodzenosť až do dna a stal sa
Cestou vedúcou k plnosti Života, ktorá je
náročná, ale otvorená pre všetkých.
Pôst prežívaný ako skúsenosť odriekania privádza všetkých, čo ho prežívajú v
jednoduchosti srdca k tomu, aby
znovuobjavili Boží dar a pochopili, že sme
stvorenia na jeho obraz a podobu a že v
ňom nachádzame svoje naplnenie. Ten,
kto sa postí, sa vďaka dobrovoľne prijatej
chudobe stáva chudobným s chudobnými,
pričom „zhromažďuje“ bohatstvo lásky,
ktorú prijal a o ktorú sa delí. Takto
chápaný a praktizovaný pôst pomáha
milovať Boha a blížneho, pretože, ako učí
sv. Tomáš, láska je pohyb, ktorý
upriamuje pozornosť milujúceho na
milovaného, pokladajúc ho za jedno so

sebou samým (porov. Fratelli tutti, 93).
Pôstne obdobie je čas pre vieru, pre
prijatie Boha do nášho života, aby sme
mu umožnili „prebývať“ medzi nami
(porov. Jn 14, 23). Postiť sa znamená
oslobodiť náš život od všetkého, čo ho
ťaží, aj od presýtenosti informáciami – či
už pravdivými alebo nepravdivými – a
konzumnými produktmi, a otvoriť dvere
nášho srdca tomu, kto k nám prichádza
úplne chudobný, no zároveň „plný milosti
a pravdy“ (Jn 1,14): Božiemu Synovi,
Spasiteľovi.
2. Nádej je ako „živá voda“, ktorá nám
umožňuje pokračovať na našej ceste.
Samaritánka, ktorú Ježiš pri studni
prosí, aby sa mu dala napiť, nechápe, keď
jej hovorí, že jej môže ponúknuť „živú
vodu“ (Jn 4, 10). Najprv si, samozrejme,
myslí, že ide o materiálnu vodu, Ježiš
však má na mysli Ducha Svätého, ktorého
nám v hojnosti daruje v tajomnej udalosti
Veľkej noci a ktorý nás naplní nádejou, čo
nikdy nesklame. Už pri ohlásení svojho
utrpenia a smrti poukazuje Ježiš na nádej,
keď hovorí: „...ale on tretieho dňa vstane
z mŕtvych“ (Mt 20, 19). Ježiš hovorí o
budúcnosti, ktorú nám otvorilo dokorán
Otcovo milosrdenstvo. Dúfať s ním a
vďaka nemu znamená veriť, že dejiny sa
jednoducho nekončia našimi omylmi,
naším násilím, nespravodlivosťou a
hriechom, ktorý ukrižuje Lásku. Znamená
to čerpať z jeho otvoreného Srdca Otcovo
odpustenie.
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V aktuálnej znepokojujúcej situácii,
ktorú zažívame a v ktorej sa všetko zdá
krehké a neisté, sa môže zdať provokáciou
hovoriť o nádeji. Pôstne obdobie je však
práve obdobím nádeje, keď obraciame
zrak k trpezlivému Bohu, ktorý sa
neprestajne stará o svoje stvorenie,
pokým my s ním často zle zaobchádzame
(porov. Laudato siʼ, 32 – 33.43 – 44). Ide
o nádej na zmierenie, ku ktorému nás
zápalisto vyzýva sv. Pavol: „Zmierte sa s
Bohom!“ (2 Kor 5, 20). Prijatie
odpustenia vo sviatosti zmierenia, ktoré je
ústredným bodom našej cesty k obráteniu,
nám umožňuje šíriť odpustenie: keďže
sme ho sami prijali, môžeme ho aj my
ponúknuť, ak sme schopní žiť v pozornom
dialógu a zaujať postoj, ktorý je pre
zranených útechou. Božie odpustenie nám
– aj cez naše slová a skutky – umožní
prežívať Veľkú noc v bratskom duchu.
V Pôstnom období myslime viac na to,
aby sme hovorili „slová povzbudenia,
ktoré poskytnú útechu, dodajú silu,
potešia, vzpružia“ (Fratelli tutti, 223).
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Na sprostredkovanie nádeje niekedy stačí
byť „láskavým človekom, ktorý odloží
nabok svoje starosti a naliehavé potreby,
abyvenoval pozornosť, aby daroval
úsmev, aby povedal slovo povzbudenia,
vytvoril priestor na vypočutie uprostred
toľkej ľahostajnosti“ (tamže, 224).
V tichom sústredení a modlitbe je nám
darovaná nádej ako vnútorná inšpirácia a
svetlo, ktoré osvetľuje výzvy a
rozhodnutia na ceste uskutočňovania
nášho poslania. Preto je dôležité ísť do
ústrania a modliť sa (porov. Mt 6, 6), aby
sme v skrytosti stretli milujúceho Otca.
Prežívať Pôstne obdobie s nádejou značí vnímať, že v Ježišovi Kristovi sme
svedkami nového času, v ktorom Boh
„robí všetko nové“ (porov. Zjv 21, 1 – 6).
Znamená to prijať nádej Krista, ktorý
obetoval svoj život na kríži a ktorého Boh
na tretí deň vzkriesil, a zároveň byť „stále
pripravení obhájiť sa pred každým, kto
[nás] vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je v
[nás]“ (1 Pt 3, 15).
(Pokračovanie v budúcom čísle)

Pápež František

Mohlo by Vás zaujímať...
Svätá omša za život
Bez detí niet budúcnosti. 25. februára 2021
sa budeme pri našej pravidelnej sv. omši za
život osobitne modliť za rodiny, obdarené
viacerými deťmi. Naším hosťom bude o.
Milan Bednárik, predstavený Koinonie Ján
Krstiteľ, ktorá do formácie rodín úspešne
integruje hodnotu otvorenosti pre život.
Program bude prebiehať v dvoch blokoch:
15:30 svedectvá viacdetných rodín, 16:30 sv.
omša za život spojená s modlitbou za rodiny.
Pozývame Vás sledovať vysielanie naživo
facebook.com/kosicezazivot.
Valentínska kvapka krvi
Slovenský Červený kríž organizuje od
15.02.- 19.03. 2021 už 26. ročník kampane
Valentínska kvapka krvi.

Darovať krv je možné na pracoviskách NTS a
na hematologicko-transfúziologických oddeleniach v nemocniciach. Na odber
krvi na pracoviskách Národnej transfúznej
služby SR je potrebné telefonicky sa
objednať na presný dátum a hodinu. Pred
bežným postupom darovania krvi každý
darca najprv vyplní tzv. checklist – vstupný
skríning darcu krvi k obmedzeniu rizika
infekcie COVID-19. Darca, ktorý prekonal
infekciu spôsobenú koronavírusom COVID19, môže znovu darovať krv 14 dní po
vyliečení a negatívnom výsledku testovania
na koronavírus. Podrobnejšie informácie je
možné nájsť na stránke: www.redcross.sk
/kampan/valentinska-kvapka-krvi-2021/.

Farský kostol sv. Ondreja je otvorený pre súkromnú modlitbu
každý deň od 17.00 do 18.00 hod., (v nedeľu od 16:00 do 18:00).
Kňazi sú k dispozícii denne od 17:00 do 18:00 vo farskom kostole.
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Online kajúce pobožnosti s pôstnou kázňou
Počas nedieľ v pôstnom období Vás pozývame v čase o 15:00 na Online
kajúce pobožnosti za odvrátenie epidémie spojené s pôstnymi kázňami otca Mareka
na tému: Jeho rany nás uzdravili.
Ide o cyklus pôstnych kázní o Ježišovom utrpení a uzdravujúcej moci Jeho rán
v procese vnútorného uzdravenia. Meditácie budú zakončené modlitbou za
uzdravenie jednotlivých ľudských zranení.
Budeme hovoriť o strachu, úzkosti, pocite viny, krivde, hneve, zranených
emóciách, bolesti, zraneniach z detstva, zo vzťahov, o odpúšťaní, o ranách po
hriechu a z dôvodu démonického vplyvu. Zároveň sa dozvieme ako tieto vnútorné
rany je možné uzdraviť.

Krížové cesty v našej farnosti

Pozývame Vás zapojiť s do modlitby krížovej cesty každý piatok pôstneho
obdobia v podvečer o 18:15.
Texty v jednotlivé dni budú zverejnené na internetovej stránke farnosti.
Témy jednotlivých krížových ciest pripravil otec Blažej.

19.02.2021 - Krížová cesta za chorých na Covid-19 a zdravotníkov
26.02.2021 - Krížová cesta za mladých
05.03.2021 - Krížová cesta za seniorov, chorých a trpiacich
12.03.2021 - Krížová cesta za kňazov
19.03.2021 - Krížová cesta za rodiny
26.03.2021 - Krížová cesta za ľahostajných vo viere a neveriacich
02.04.2021 - Krížová cesta za našu farnosť

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
Dnešnú nedeľu zbierka na Pastoračné centrum.
Prispieť môžete aj prevodom na účet.

Prosíme i naďalej o podporu bezhotovostnými vkladmi.

Milodary
Na pastoračné centrum: bohuznáma 50 €.
Na kostol: rod. Lengová 100 € .
Prosíme o podporu farnosti, kostola, kaplniek a pastoračného centra a všetkým
darcom ďakujeme a vyprosujeme hojnosť Božích milostí i pevné zdravie!

