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Rozpis svätých omší, 2. pôstna nedeľa 

Podhradová
Nedeľa

 7.3. 3. 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.

 Láska, prežívaná  v  Kristových  stopách,
ako  pozornosť a súcit voči každému
človeku, je tým najvyšším prejavom
našej viery a našej nádeje.
     Láska sa raduje, keď vidí druhého
rásť. Preto aj trpí, keď druhého sužuje
úzkosť: v osamelosti, chorobe, bez
strechy nad hlavou, v opovrhnutí, v
núdzi... Láska je pohnútka srdca, ktorá
nás núti vyjsť zo seba a vytvára puto
spoluúčasti a spoločenstva. Vychádzajúc
z lásky k iným ľuďom (sociálnej lásky)
„možno napredovať k civilizácii lásky, ku
ktorej sa všetci môžeme cítiť povolaní.
Dobročinná láska, so svojím
univerzálnym dynamizmom, môže
vybudovať nový svet, pretože nie je
sterilným sentimentom, ale najlepším
spôsobom dosiahnutia účinných ciest
rozvoja pre všetkých“ (Fratelli tutti,
183). Láska je dar, ktorý dáva nášmu
životu zmysel a vďaka ktorému
považujeme núdzneho za člena našej
vlastnej rodiny, za priateľa, brata či
sestru. To málo, o ktoré sa v láske
podelíme, sa nikdy neminie, ale sa
premení sa na rezervoár  života a šťastia.
Tak to bolo aj s múkou a olejom vdovy
zo Sarepty, ktorá ponúkla pecník chleba
prorokovi Eliášovi (porov. 1 Kr 17, 7 –
16); alebo s chlebami, ktoré Ježiš
požehnal, lámal a dával učeníkom, aby
ich rozdali zástupom (porov. Mk 6, 30 –
44). Tak sa stane aj s našou, malou či
veľkou almužnou, ak ju ponúkneme s
radosťou a úprimne.      

     Prežívať Pôstne obdobie v láske značí
starať sa o tých, čo v dôsledku pandémie
Covidu-19 trpia, sú opustení alebo
ustráchaní. V situácii veľkej neistoty
ohľadom zajtrajška si spomeňme na
slová, ktorými sa Boh obracia na svojho
Služobníka: „Neboj sa, veď ťa vykúpim,
po mene ťa zavolám ty si môj“ (Iz 43, 1)
a v láske ponúknime aj slová nádeje,
ktoré umožnia druhému pocítiť, že Boh
ho miluje ako svoje dieťa.
     „Len s pohľadom, ktorý láska rozšíri
za horizont, ktorý prijíma dôstojnosť
druhého, môžu byť chudobní uznaní a
ocenení v ich nesmiernej dôstojnosti,
úcte k ich vlastnému štýlu a kultúre, a
tak skutočne integrovaní do spoločnosti“
(Fratelli tutti, 187).
     Drahí bratia a sestry, každá etapa
života je časom, aby sme verili, dúfali a
milovali. Táto výzva prežívať Pôstne
obdobie ako cestu obrátenia, modlitby a
delenia sa o naše dobrá, nech nám v
našej komunitnej i osobnej pamäti
pomôže oživiť vieru pochádzajúcu od
živého Krista, nádej roznecovanú
dychom Ducha Svätého a lásku, ktorej
nevyčerpateľným zdrojom je milosrdné
Otcovo Srdce.
     Mária, Matka Spasiteľa, verná pod
krížom i v srdci Cirkvi, nech nám
pomáha svojou starostlivou prítomnosťou
a nech nás na ceste k veľkonočnému
svetlu sprevádza požehnanie
Zmŕtvychvstalého.

   Pápež František

 

Rozália
16:00
online

+Anna (pohrebná)

ZBP pre sestru Alžbetu

+ Margita, František, Ľubica

+ Mária, Pavol, Ján, Igor

  + Dezider

+ Vincent

+ Ľubomír

+ Michal

+ František (výročná)

16:00
online

Rozália

+ Metod, Ján, Alžbeta a rodičia
Rozália

16:00
online

Rozália
16:00
online

Rozália
16:00
online

Rozália
16:00
online

+ rod. Verešová, Machová

féria

10:00
online

féria

+ Alžbeta

féria

féria
Pápež k nám hovorí...

féria
+ Mária (pohrebná)

féria



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.

   Viete, čo je obrátenie? Pochopili ste
vôbec význam tohto slova? Nevideli ste
nikdy vo svojej záhrade kvetiny, ktoré sa
trvale obracajú za slnkom a ktoré akoby
nachádzali život a silu v pohľade na túto
hviezdu dňa ?
     Nuž, rovnako je to aj s dušou vo vzťahu
k slnku, ktoré je jej silou a životom. Dokiaľ
naň duša hľadí, dokiaľ od neho dostáva
svetlo, žije. Keď naň už nehľadí, stráca svoj
život. Hriešnik je ten, kto už nehľadí takto
k Bohu, koho závažná neposlušnosť
odvrátila od Boha. Obrátiť sa znamená
odvrátiť sa do hriechu, obrátiť sa k Bohu.
Vtedy hriešnik nadobúda život. Nadobúda
nadprirodzený pohyb, pochod za tým, kto
je jeho princípom a ktorý by mal byť jeho
zmyslom. 
     Na obrátenie sú potrebné dve veci:
odvrátiť sa od hriechu, utiecť pred svetom
a jeho zásadami, zriecť sa Satana, bojovať
sám proti sebe. Potom sa obrátiť k Bohu,
získať jeho svetlo, počúvať jeho slová,
oddať sa mu. 
    Ako poznať pravé obrátenie? Tak ako
strom má svoje plody, obrátenie má svoje
skutky. Pyšný sa stane pokorným. Lakomý
bude plný súcitu s chudobnými a odpúta sa
od svojho bohatstva. Zúrivec bude pokojný
a mierny. Chlípnik bude umŕtvený, leňoch
sa stane priateľom práce.

To však ešte neznamená, že pyšný nezhreší
pýchou, lakomec lakomstvom a tak
podobne aj ostatní. Pre svoju slabosť budú
ešte padať, ale veľmi rýchlo sa vzchopia.
Poznajú sviatosť môjho milosrdenstva.
Prídu sa pokoriť pred môjho služobníka,
poprosiť o odpustenie a znova sa
pozdvihnú a s väčšou odvahou a silou
budú kráčať s pohľadom upretým k Bohu. 
     A aby bolo obrátenie naozajstné, musí
sa urobiť úprimne a z hĺbky srdca. Ak
vychádza zo srdca a ak je úprimné, je
stále, pretrváva a zdokonaľuje sa. Hriešnik
sa ešte môže dopustiť chýb, ale tých stále
ubúda, zatiaľ čo jeho skutky lásky k Bohu
zo dňa na deň pribúdajú.
     Čo je potrebné, aby sa zachovali plody
a prednosti obrátenia? Veľká pokora,
úplná nedôvera voči sebe samému, úplná
odovzdanosť Bohu. Boj proti svojim
sklonom, najprv proti tým
najhúževnatejším, potom proti ostatným.
Umŕtvovanie tela, ducha, srdca. Treba sa
najmä veľa modliť, utiekať sa k Bohu a
ukazovať mu, akí sme biedni, získať si jeho
súcit pre seba. Konečne prísť k sviatosti
mojej lásky. Je to sviatosť sily, sviatosť
odvahy, sviatosť života a pokiaľ toto máte,
vlastníte plody a prednosti obrátenia.

Večer chvál
Spoločenstva Marana Tha vás pozýva na
spoločný čas modlitieb chvál v nedeľu
28.02.2021 o 19:00 hod, ktorý bude
vysielaný online prostredníctvom sociálnych
sietí Facebook a YouTube Marana Tha.
Súčasťou Večera Chvál je aj krátke slovo
povzbudenia. Modlitbový tím sa modlí pred
aj počas týchto chvál a ich slová poznania v
modlitbe sú neskôr prečítané live. Ak chcete
vedieť, čo Boh robí v životoch ľudí –
neváhajte pozrieť časť svedectvá na našom
webe. Viac info na maranathapo.sk.

Skauti seniorom
Počas pandémie spojenej so šírením
vírusového ochorenia COVID-19 začala v
Košiciach fungovať skautská služba
zameraná na pomoc seniorom s nákupmi. 
 Nákupy sa realizujú vždy v pondelok,
stredu a piatok. Svoju objednávku je
potrebné nahlásiť deň vopred do 14:00, na
presný čas nákupu. Pri osobnom kontakte je
potrebné mať správne nasadené rúško a
nákupný zoznam spolu s taškou a peniazmi
je potrebné mať prichystané vopred a
odovzdať to dobrovoľníkovi medzi dverami. 
Kontakt: pani Čikotová, 0910 186 658

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.

Na pastoračné centrum: bohuznáme  rod. 30 €, 50 €, 90 €, bohuznáma 10 €, 20 €.

Na kostol: bohuznáma rod. 10 €, bohuznáma 30 €. 

Bezhotovostné milodary v mesiaci február (v eurách)
Na kostol: bouznámi darcovia a rodiny: 100, 30, 15, 10, 0.50, 10, 2, 1, 5, 15, 20, 10,

10, 5, 10, 10, 50, 20, 50, 10, 15, 10, 10, 50, 50, 100, 50, 10, 10, 10, 10, 10, 15, 40,

20, 5, 10, 20, 3, 20, 10, 20, 10, 40, 0, 5, 5, 10, 10, 60, 15, 30, 20, 20

Na pastoračné centrum: rod. Spišáková 100, bohuznámi darcovia a rodiny: 20, 20,

20, 10, 50, 100, 30, 10, 10, 10, 50, 20, 70, 15, 40, 50, 50, 20, 25, 50, 20, 10, 50, 10,

100, 50, 20, 50.
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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.

Eucharistická adorácia bez účasti veriacich za ochranu pred Zlom a Božiu
pomoc bude denne o 20:00. 
V nedele a vo štvrtky ju prinášame online. Pozývame k spoločnej modlitbe za
odvrátenie epidémie, uzdravenie chorých, za nepriateľov, za obrátenie.

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

Dnes popoludní Vás pozývame na online kajúcu
pobožnosť a pôstnu kázeň s otcom Marekom o 15:00.
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Prosíme o podporu farnosti, kostola, kaplniek a pastoračného centra a všetkým
darcom ďakujeme a vyprosujeme hojnosť Božích milostí i pevné zdravie!

Farské oznamy

Milodary

Obrátenie

Mohlo by Vás zaujímať...

Pri Zbierke na Pastoračné centrum sa nazbieralo 206,43 €. 
Ďakujeme aj za bezhotovostné dary.

Krížové cesty v našej farnosti

Online eucharistické adorácie


