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Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice
                                                              Dobrovoľný príspevok

 

Rozpis svätých omší, 6. Nedeľa cez rok 

Podhradová
Nedeľa

21.2. 1. pôstna nedeľa

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 plynie

   Pred niekoľkými rokmi som sa so
skupinkou priateľov z Talianska dostal
na púť do Lúrd vo Francúzsku. Bolo to po
prvý krát, čo som smel niekoľko dní
stráviť na tak nádhernom mieste pod
úpätím Pyrenejí. Neďaleko jaskyne
zjavenia Matky Božej tečie rieka Gave. A
práve na jej brehu som denne sedával a
rozmýšľal nad plynutím môjho života,
ako aj nad tým, že mnohé ťažké ale i
pekné momenty sa z neho odplavili
podobne ako vody rieky, ktoré dnes
pretečú popri vás, no zajtra budú už
ďaleko. Pri rieke som si uvedomil, že
niečo zo života odíde, a to aj za cenu
veľkých obetí, či bolesti. Naozaj je ťažké
zrieknuť sa priateľstva, či rozlúčiť sa s
človekom, ktorého ste mali radi vo
vedomí, že sa zrejme už nikdy neuvidíte.
O to ťažšie je však dať posledné zbohom
zomrelému, ktorý dlhé roky dával nášmu
životu skutočnú príchuť lásky, dobroty,
priateľstva. Čo sa však môžeme naučiť na
brehu tečúcej rieky? Život niečo vezme,
no dá nám čosi iné. Aj naše putovanie tu
na tejto zemi je o tom, že sa veci menia,
ľudia okolo nás sa menia, jedni
prichádzajú a iní odchádzajú. Plynutie
času so sebou prináša straty, ale aj nové
impulzy a bohatstvá.
     Z príležitosti životného jubilea
zvykneme hodnotiť kvalitu prežitého
času, ktorý sme dostali k dispozícií. Roky
nie sú len o matematike, ale hlavne o ich
aktívnom a kvalitatívnom rozmere. Deň 

za dňom plynú ako vody riek a nikdy sa
čas dnešného dňa nevráti. Keď sa
obzrieme za seba, mali by sme byť
naplnení vďačnosťou za všetko, čo nám
plynutie rokov prinieslo. Áno, chceme
byť vďační nie len za pekné veci, či
vzácne vzťahy rodiny a priateľstiev. Sme
odhodlaní ďakovať aj za každú skúšku a
kríž, ktorý nám skrížil cestu. Vtedy, keď
sme trpeli, sme najviac porástli a
zmocneli!
     Život nie je o prežití, ale o žití!
Prajeme si, aby nasledujúce dni, ktoré
máme pred sebou sme využili naplno.
Každá chvíľa je jedinečnou a nikdy sa
nezopakuje. Potrebujeme svojmu žitiu
dať príchuť radostnej dobrodružnosti,
odvahy, ale aj vďačnosti. Chceme sa učiť
ďakovať za dar života aj uprostred
skúšky pandémie, nevešať hlavu, ale
trpezlivo a v modlitbe čakať na nové
vody, ktoré so sebou prinesie rieka
života. Pri pohľade na drevo kríža, kde
zomrel Spasiteľ sveta, máme nádej, že
vody ťažkých dní našej doby neuhasia
oheň Jeho lásky k nám a dočkáme sa
svetla na konci tunela, po ktorom tak
všetci túžime.
     V deň sv. Valentína, ktorý je
patrónom tých, ktorí sa majú radi, si
vyprosujeme veľa lásky jeden k druhému
a zároveň k nášmu dobrému Bohu, ktorý
neprestáva byť naším Otcom. Jemu sa
zverme, jemu dôverujme a na Jeho
pomoc sa spoliehajme. Christus vincit!
                                             Otec Marek

 

ZBP pre Petra, Andreu, Juraja
Rozália

16:00
online

Za zosnulých rodičov 
a príbuzných

ZBP pre rod. Eliášovú, 
Vojčekovú

ZBP pre Máriu

+ Juraj, Helena, Jozef, Anna

  ZBP pre Timona

+ Mária

+ Michal, Rozália

+ Anna

+ Vincent

16:00
online

Rozália

Za odvrátenie epidémie
Rozália

16:00
online

Rozália
16:00
online

ZBP pre Kláru s rodinou

Rozália
16:00
online

Rozália
16:00
online

+ Pavol, Mária

féria

10:00
online

Popolcová streda

féria

féria

+ Alena

féria

Za odvrátenie epidémie

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

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.Dnes večer sa nám otec Marek prihovorí v cykle zamyslení „Pre dušu“.

Video bude podvečer zverejnené na farskom kanáli youtube. Odkaz 
 link nájdete aj na webovej stránke farnosti 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.

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.

       Drahí bratia a sestry,

     keď Ježiš zjavil svojim učeníkom, že
bude trpieť, zomrie a vstane z mŕtvych, aby
splnil vôľu svojho Otca, odhalil im najhlbší
zmysel svojho poslania a pozval ich, aby sa
podieľali na tomto poslaní, zameranom na
spásu sveta.Na pôstnej ceste, ktorá nás
vedie k veľkonočnému sláveniu, si
pripomíname toho, kto „sa uponížil, stal sa
poslušným až na smrť, až na smrť na kríži“
(Flp 2, 8). V tomto čase obrátenia si
obnovujeme našu vieru, čerpáme „živú
vodu“ nádeje a s otvoreným srdcom
prijímame Božiu lásku, ktorá nás premieňa
na bratov a sestry v Kristovi. V predvečer
Veľkej noci si obnovíme svoje krstné sľuby, 

aby sme sa pôsobením Ducha Svätého
znovuzrodili ako noví muži a nové ženy.
Avšak už cesta Pôstnym obdobím, ale aj
celé kresťanské putovanie životom, sa deje
vo svetle zmŕtvychvstania, ktoré oživuje
city, postoje a rozhodnutia toho, kto chce
nasledovať Krista. Pôst, modlitba a
almužna, ako ich predstavuje Ježiš vo
svojej reči (porov. Mt 6, 1 – 18), umožňujú
a vyjadrujú naše obrátenie. Cesta chudoby
a zriekania sa (pôst), láskyplná
starostlivosť a záujem o zraneného človeka
(almužna) a synovský dialóg s Otcom
(modlitba) nám umožňujú konkrétne
uskutočňovať úprimnú vieru, živú nádej a
činorodú lásku. (1. časť)

 

      14.2.2021                       6. Nedeľa cez rok               
 

 

      14.2.2021                       6. Nedeľa cez rok                 

Na pastoračné centrum: bohuznáma rodina 100 €, bohuznáme 20 €, 10 €. 
Na kostol: rodina Labancová 50 €

Prosíme o podporu farnosti, kostola, kaplniek a pastoračného centra a všetkým
darcom ďakujeme a vyprosujeme hojnosť Božích milostí i pevné zdravie!

"Kľaknime na kolená"
Farnosť sv. Alžbety ponúka veriacim novú
publikáciu autora Tomáša Harbuľáka s
názvom Kľaknime na kolená. Obsahuje
pôstne zamyslenia a inšpiratívne úvahy,
ktoré reflektujú udalosti posledných
mesiacov. Odporúčaný príspevok 8 eur
pôjde na potreby Dómu sv. Alžbety.
Možnosť prevzatia v kostoloch Farnosti sv.
Alžbety alebo poštovou zásielkou. Bližšie
info o možnosti zakúpenia nájdete na
stránke katedrály domsvalzbety.sk.

Biblický plán na 40 dní pôstu 
Biblický plán s názvom: „Konaj, ži a miluj
VO MNE.“ Počas pôstneho obdobia, od
pondelka do piatku, budeme každé ráno o
6:30 hod. vysielať rannú ONLINE
adoráciu. Sprevádzaná bude
medžugorskými piesňami a rannými
zamysleniami Biblického plánu. Ak chcete
dostávať zamyslenia na váš email, tak
navštívte našu webovú stránku
daliborko.sk  a zaregistrujte sa do
14.2.2021. 

Farské oznamy

V stredu začína pôstne obdobie. 
Tento deň je dňom pokánia a prísneho pôstu.

Milodary

František: Pôstne obdobie: čas na obnovu viery, nádeje a lásky

povedal mu : „ Ak je tvoj Boh pravý a
jediný ako hovoríš, nech ukáže svoju moc
a mojej dcére vráti zrak“. Valentín priložil
ruku na oči slepej a ona opäť videla. Zvesť
o uzdravení sa rýchlo rozniesla po meste.
Kresťania sa tešili, pohanov pojal hnev,
zaútočili na sudcov dom, Valentína
vyviedli von, kde bol sťatý okolo roku 268.
Valentín vynikal v skutkoch milosrdnej
lásky, bol Božím priateľom. Jeho
pozostatky boli dočasne uložené vo
Valentínovej bazilike na Via Flaminia. Je
patrónom mládeže , cestujúcich i včelárov.
Na Slovensku je jeho zobrazenie zriedkavé.
Socha tohto svätca sa nachádza vo farskom
kostole v Novákoch.

Niečo o Sv. Valentínovi aj pre nezaľúbených

     Dnešnú nedeľu 14. februára si mnohí
zaľúbení posielajú pozdravy. Valentínky sa
stali symbolom zaľúbených, no kto to bol 
 v skutočnosti sv. Valentín? Ide o biskupa
katolíckej cirkvi, ktorý spravoval v 3.
storočí diecézu v Terni. Pôvodne bol lekár.
Cisár Claudius II. (Gothica) zastával názor,
že ženatí muži nepodávajú v armáde také
dobré výsledky ako slobodní, preto
mladým mužom zakázal vstup do
manželstva. Valentín však zamilovaných
tajne sobášil, odtiaľ pramení vzťah            
 k sviatku zamilovaných. Za to, ale hlavne
pre svoju vieru bol predvedený pred sudcu
Asteria, ktorý mal nevidiacu slepú dcéru.
Aby vyskúšal Valentínovu vieru 

Mohlo by Vás zaujímať...

Budúcu nedeľu je zbierka na Pastoračné centrum. 
Prispieť  môžete aj prevodom na účet.


