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Rozpis svätých omší, 5. Nedeľa po narodení Pána

Podhradová
Nedeľa
14.2.

6. Nedeľa 
v období cez rok

V čase pandémie sa treba veľa modliť

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.

    Pred nejakým časom sme si v nedeľu
vypočuli príbeh Jonáša, v dobovom štýle.
Keďže v meste Ninive bola „akási
pandémia“, nevieme aká, azda nejaká
„morálna pandémia“, mesto malo byť
zničené (porov. Jon 3,1-10). A Boh posiela
Jonáša, aby kázal: modlitba a pokánie,
modlitba a pôst (porov. v. 7-8). Zoči-voči
tej pandémii sa Jonáš vystrašil a utiekol
(porov. Jon 1,1-3). Potom ho Pán zavolal
po druhý raz, a on prijal, že pôjde takto
ohlasovať (porov. Jon 3,1-2
   Pápež konštatuje, že sme nečakali túto
pandémiu, prišla nečakane, no teraz je tu.
A mnoho ľudí umiera. Mnoho ľudí umiera
osamote a mnoho ľudí umiera úplne
bezmocných. Veľakrát nám môže prísť na
um myšlienka: „Mňa sa to netýka, vďaka
Bohu som sa zachránil“. Mysli však na
druhých! Mysli na tragédiu a aj na
ekonomické dôsledky, na dôsledky na
vzdelávanie, ďalšie následky... to, čo príde
potom. A preto sa dnes všetci, bratia a
sestry každého náboženského vyznania,
modlime k Bohu.
     Možno sa nájde niekto, čo  povie: „Toto
je náboženský relativizmus a to sa
nemôže“. Ale akože sa to nemôže – modliť
sa k Otcovi všetkých? Každý sa modlí tak,
ako vie, ako môže, ako to prijal z vlastnej
kultúry. Nemodlíme sa jeden proti
druhému, táto náboženská tradícia proti tej
druhej, nie! Sme zjednotení ako ľudské
bytosti, ako bratia, modliac sa k Bohu,
podľa vlastnej kultúry, podľa vlastnej
tradície, podľa vlastného presvedčenia, no
bratia sa modlia k Bohu, toto je dôležité!
Bratia - postiac sa, prosiac Boha o odpuste-

nie za naše hriechy, aby nám Pán bol
milosrdný, aby nám Pán odpustil, aby Pán
zastavil túto pandémiu. Dnes je deň
bratstva; deň bratstva hľadiac na jediného
Otca: bratia a otcovstvo. Deň modlitby.
     Pred nejakým časom sme nevedeli, čo je
to pandémia: prišla ako potopa, dorazila
náhle. Teraz sa trochu preberáme. Sú tu
však mnohé ďalšie pandémie, ktoré
zabíjajú ľudí a my si ich nevšímame,
odvraciame pohľad. Sme tak trochu
nevedomí vo vzťahu k tragédiám, ktoré sa
v tejto chvíli dejú vo svete. Len by som
vám chcel povedať jeden oficiálny
štatistický údaj za prvé štyri mesiace roka
2020, ktorý však nehovorí o pandémii
koronavírusu, hovorí o inej. V prvých
štyroch mesiacoch roka 2020 zomreli 3
milióny a 700 tisíc ľudí od hladu. Je to
pandémia hladu. Za štyri mesiace takmer
štyri milióny ľudí.
    Naša dnešná modlitba s prosbou k Páno-
vi za zastavenie pandémie koronavírusu
nás musí viesť k myšlienke na ďalšie
pandémie sveta. Je ich veľa! Pandémia
vojen, hladu a mnohé iné. V Jonášovej
knihe sme počuli, že Pán, keď videl ako
zareagoval ľud – že sa obrátil – Pán sa
zastavil, zastavil to, čo chcel urobiť. Nech
Boh zastaví túto tragédiu, nech zastaví túto
pandémiu. Nech sa Boh nad nami zľutuje a
nech zastaví aj ďalšie tak mrzké pandémie:
pandémiu hladu, vojny, detí bez
vzdelávania... A o toto prosíme ako bratia,
všetci spoločne. Nech nás všetkých Boh
žehná a zľutuje sa nad nami.

     
Pápež František

 

+ Pavol
Rozália

16:00
online

Za oslobodenie Matúša

ZBP pre Jozefa a Margitu

ZBP pre Olivera

+ Ján, Johana, Ján, Anna

  Za dar viery pre Ladislava,Alžbetu

ZBP pre Annu (50 rokov)

ZBP pre Richarda 
(18 rokov)

ZBP pre Jozefa a Gabrielu

+ Marta, Vladimír, Jozef

16:00
online

Rozália

+ Jozef
Rozália

16:00
onlinespomienka

Rozália
16:00
online

+ CyrilĽub. spomienka

Rozália
16:00
online

Rozália 16:00
online

+ Daniel (pohrebná)

féria

10:00
online

Sv. Školastiky

féria

féria

Panny Márie Lurdskej

+ Ladislav

féria



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

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

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

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 .

 Národný týždeň manželstva 2021
V týždni od 08.- 14. februára 2021 bude

prebiehať celosvetová kampaň na podporu
manželstva, známa ako Národný týždeň

manželstva (NTM). Tento rok sa ponesie v
téme: Bezpečne v manželstve. Vzhľadom
na pandemickú situáciu budú prinášané
aktivity NTM priamo do domácností. Od
nedele 7. februára do nedele 14. februára

nájdete nové podnety na stránke NTM,
ako pestovať v manželstve bezpečné

prostredie či upozornenia na to, čo pocit
bezpečia vo vzťahu ohrozuje. Ku každej

ponúkanej téme bude pripojené zaujímavé
video alebo tip na spoločnú aktivitu. Vica

informácií nájdete na: ntm.sk.

Valentínska online púť radosti
Si jedinečný, veríš tomu? Ak tomu neveríš,
skús si len porovnať svoj odtlačok prsta s
kýmkoľvek na svete. Zistíš, že nikto na
celej planéte ho nemá presne taký ako Ty.
Ale to nie je jediný dôkaz tvojej
výnimočnosti. Nemusíš bojovať o svoju
jedinečnosť - lebo tú máš už od svojho
počatia od Toho, ktorý ťa stvoril. Hm..
stále ti to nestačí? 

Neboj sa, aj hľadanie pokladu Tvojho
srdca je cesta, ktorú môžeš objaviť pri
spoznávaní Boha. Srdečne vás pozývame
na VALENTÍNSKU ONLINE PÚŤ, ktorá sa
uskutoční od 12.-13. februára 2021.
TÉMA: Jedinečný v ŇOM. Poklad Tvojho
Srdca. Live prenos bude vysielaný na Fb
stránke Domčeka: @domankykolesarovej.

Rodinné centrum Ovečka
Rodinné centrum Ovečka na Krmanovej 3

v Košiciach rozširuje svoju činnosť pre
rodičov s mal. deťmi. Ponúka

profesionálne opatrovanie a starostlivosť
pre deti od 3 do 12 rokov, výchovno-

vzdelávaciu činnosť obohatenú o
adaptačný program pre deti od 3-6 rokov,
tvorivé dielne, tanečnú školu, angličtinu,

kurzy a workshopy pre rodičov, a iné. Pre
deti od 3-6 rokov ponúka centrum

Katechézy Dobrého pastiera - kresťanský
koncept katechéz vychádzajúci z Biblie a
liturgie, ktorý využíva prvky Montessori

pedagogiky. Otvorenie je naplánované na
01.03.2021 (v závislosti od

epidemiologickej situácie). Bližšie
informácie sa dozviete na ovecka.me.

V dnešnú nedeľu, slúžime sv. omšu v kaplnke sv. Rozálie o 15:15 za našich
zosnulých. Od poslednej sv. omše sa medzi zomrelých pripojili: 
Karol Litecký (74), Margita Schmidová (87), Alžbeta Kašprisinová (90), Marta
Vítková (78), Anna Balasová (55), Ladislav Gergeľ (68) Helena Molčánová (79),
Margita Schmidová (87), Helena Krupová (84), František Vrabec (86), Marta
Habínová (73),  Maroš Grega (66), Mária Molčáková (91), Anna Gombárová
(69), Margita, Žofia Kobanová (90).

Prosíme za ich nesmrteľné duše, 
aby boli naši zosnulí pripojení medzi blažených v nebi.

Donáška kvetov
Vzhľadom k aktuálnym obmedzeniam ponúka 

Veľkosklad kvetov Adel výrobu s možnosťou donášky živých i
umelých kvetov, kytíc a vencov na rôzne príležitosti. Veriacim z našej
farnosti poskytnú tieto služby za zvýhodnenú cenu, stačí sa odvolať

na príslušnosť k farnosti. Kontakt na veľkosklad: 
tel. č. 0902 223 605, 0911 223 605, kvetinovyservis@centrum.sk.

Prosíme i naďalej o podporu
farnosti,   kostola,   kaplniek 
a pastoračného centra bez-
hotovostými vkladmi.
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Na pastoračné centrum: · bohuznámy darca 10 €. 

Dnes popoludní o 15:15 slúžime
sv. omšu za našich zosnulých
farníkov, pochovaných na
cintoríne sv. Rozálie i za
ostatných zosnulých. Sv. omša
sa slúži bez účasti veriacich.

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

Farské oznamy

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

Milodary 

„Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný.
Milujem ťa nadovšetko a moja duša túži po tebe. 

Keďže ťa teraz nemôžem prijať sviatostne, príď do môjho srdca aspoň duchovne.
A pri tvojom príchode ťa objímam a celkom sa s tebou spájam. 

Nedovoľ, aby som sa niekedy odlúčil od teba.“

Duchovné prijímanie - modlitbaMohlo by Vás zaujímať...

Sv. omša za zosnulých


