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Rozpis svätých omší, 3. pôstna nedeľa 

Podhradová
Nedeľa

14.3. 4. 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.

„Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o
svojich chodníkoch.“ (Ž 25, 4)

Tento žalm nám predstavuje človeka, ktorý sa
cíti v zajatí nebezpečenstva a hrozieb.
Potrebuje nájsť správnu cestu, čo ho konečne
privedie do bezpečia. Koho žiada o pomoc? S
vedomím vlastnej slabosti konečne dvíha oči
a volá k Pánovi, Bohu Izraela, ktorý nikdy
neopustil svoj ľud, práve naopak, viedol ho
počas dlhej cesty púšťou až do zasľúbenej
zeme. Vďaka skúsenosti z cesty sa v pútnikovi
opäť rodí nádej, je to výnimočná príležitosť
na nový vnútorný vzťah s Bohom a napriek
vlastnej nevernosti sa s dôverou odovzdať
jeho láske. V biblickej reči kráčať s Bohom je
aj životnou lekciou, učíme sa spoznávať jeho
plán spásy.

„Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o
svojich chodníkoch.“ (Ž 25, 4)

Tento žalm nám predstavuje človeka, ktorý sa
cíti v zajatí nebezpečenstva a hrozieb.
Potrebuje nájsť správnu cestu, čo ho konečne
privedie do bezpečia. Koho žiada o pomoc? S
vedomím vlastnej slabosti konečne dvíha oči
a volá k Pánovi, Bohu Izraela, ktorý nikdy
neopustil svoj ľud, práve naopak, viedol ho
počas dlhej cesty púšťou až do zasľúbenej
zeme. Vďaka skúsenosti z cesty sa v pútnikovi
opäť rodí nádej, je to výnimočná príležitosť
na nový vnútorný vzťah s Bohom a napriek
vlastnej nevernosti sa s dôverou odovzdať
jeho láske. V biblickej reči kráčať s Bohom je
aj životnou lekciou, učíme sa spoznávať jeho
plán spásy.

„Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o
svojich chodníkoch.“

Hedy zo Švajčiarska je vydatá matka štyroch
detí a dlhodobo sa usiluje žiť podľa Slova
života. V súčasnosti je veľmi vážne chorá a

dobre si uvedomuje, že sa blíži k zavŕšeniu
svojej pozemskej púte. Jej dobrá priateľka
Kati hovorí: „Hedy je ku každému, kto ju
príde navštíviť, aj voči ošetrujúcemu
personálu, vždy zameraná na druhého.
Zaujíma sa o druhého aj teraz, keď už môže
rozprávať len s veľkými ťažkosťami. Každému
ďakuje za to, že prišiel, a daruje mu svoju
skúsenosť. Je len a len láskou, žijúce „áno“
Božej vôli! Priťahuje množstvo ľudí:
priateľov, príbuzných, kňazov. Všetci sú
hlboko oslovení jej pozornosťou voči
každému návštevníkovi a jej energiou, ktorá
je plodom viery v Božiu lásku.
     Chiara Lubichová hovorila o živote ako o
„svätej ceste“ : „(…) ,Svätá cesta‘ je
symbolom našej cesty k Bohu. (…) Prečo by
sme nemali z jediného života, ktorý máme,
spraviť cestu k svätosti, veď ten, ktorý nás
očakáva, je Svätý. (…) Aj osoby bez jasného
náboženského presvedčenia môžu urobiť zo
svojho života vrcholné dielo, keď čestne
kráčajú životom s úprimným morálnym
nasadením. (…) Ak je život ,svätou cestou‘ v
línii Božej vôle, náš postup je podmienený
každodenným napredovaním. (…) A keď sa
zastavíme? (…) Opustíme celé podujatie,
deprimovaní svojimi pokleskami? Nie, naše
heslo pre tieto chvíle je, začínať znova‘ (...) a
s plnou dôverou sa opierajme viac o Božiu
milosť než o svoje vlastné schopnosti. (…) 
 Najmä však spoločne kráčajme ďalej a
zjednotení v láske si navzájom pomáhajme.
Svätý bude prítomný medzi nami a on si
zoberie na starosť našu ,cestu‘. Pomôže nám
jasnejšie pochopiť Božiu vôľu a vzbudí v nás
túžbu a schopnosť byť jej nápomocní. Keď
budeme zjednotení, všetko pôjde ľahšie a
pocítime blaženosť prisľúbenú tým, čo sa
vydajú po ‚svätej ceste‘.“ 

  Letizia Magriová

 

Rozália
16:00
online

ZBP pre rod. Hamrákovú

+ Cyril

ZBP pre Ľubomíru s rod.

ZBP pre Evu s rod. 

  + Helena, Mária

+ Ján (pohrebná)

+ Ján

+ Ján, Anna, Alojz, Jozef, 
Mikuláš

ZBP pre Luciu s rod. a Helenu

16:00
online

Rozália

+ Jozef
Rozália

16:00
online

Rozália
16:00
online

Rozália
16:00
online

Rozália
16:00
online

+ Anton, Anna, Jozef, Anton

féria

10:00
online

féria

+ Ladislav (pohrebná)

féria

féria Slovo života

féria
ZBP pre Petra s rod. a Helenu

féria



Prosíme o modlitbovú a finančnú podporu farnosti, kostola, 
kaplniek a pastoračného centra.

Všetkým darcom ďakujeme a vyprosujeme hojnosť Božích milostí i pevné zdravie!

Sv. omša za zosnulých
  V dnešnú nedeľu, slúžime sv. omšu v kaplnke sv. Rozálie o 15:15 

za našich zosnulých. Od poslednej sv. omše sa medzi zomrelých pripojili: 

Margita Žofia Kobanová (90), Adam Sedláček (19), Eva Straňaiová (78), Igor Roman
(48), Vasiľ Šott (89), Jozef Terefenko (82), Anna Faixová (78), Anna Repková (87),
Marta Štrbáňová (74), Gabriel Kadrliak (75), Ján Šebesta (85), Jozef Papcun (87), Mária
Šprincová (86), Magdaléna Mayerová (96), Katarína Račeková (76), Ján Verešpej (68),
Dušan Laco (76), Gabriela Hornungová (88), Daniel Kováč (52), Marta Habínová(73),
Juraj Habina (73), Eva Slimáková (85), Ivan Slimák (88), Vlasta Csubernáthová (64),
Emil Magura (68), František Andráš (75), Anna Gomgárová (69), Maroš Grega (66),
Erika Tóthová (75), Eleonóra Adamčeková (89), Mária Telehová (91).

Fond bol zriadený na podporu liečby 5 ročnej Veroniky, ktorá bojuje s ťažkou chorobou
spinálnou svalovou atrofiou. Vaše 2% z dane budú použité na podporu jej zdravia,
rehabilitácie, zdravotné pomôcky a na všetko, čo jej skvalitní a uľahčí život.
Naša Veronika je krásne, rozumné a veselé dievčatko, ktorá všetkým rozdáva radosť.

 

Tehlička 2021
Občianske združenie SAVIO spúšťa už 16.
ročník pôstnej verejnej zbierky Tehlička,
vďaka ktorej podáva každoročne pomocnú
ruku tam, kde je to najviac potrebné.
Tehlička 2021 podporí činnosť slovenského
saleziánskeho misijného diela v Jakutsku a
rekonštrukciu komunitného domu, ktorý
denne navštevujú miestni obyvatelia. Široká
verejnosť má možnosť podporiť zbierku
darovaním online či zdieľaním výzvy na
sociálnych sieťach. Okrem toho je možné
prispieť finančným darom na číslo účtu 

IBAN: SK6911000000002620852641,
variabilný symbol 2103035001.

Duchovná obnova pre rozvedených
Dom prijatia pre rodiny - Rodinkovo
organizuje online duchovnú obnovu pre
rozvedených, ktorí nežijú v ďalšom zväzku.
Duchovnú obnovu vedie páter Matej
Trizuliak, misionár saletín, spolu s laikmi,
ktorí prešli skúsenosťou rozvodu. Koná sa v
termíne od 12.-14. marca 2021. Kontaktná
osoba p. Trizuliak, t.č. 0917 137 333,
misionarisaletini@gmail.com. Viac info a
prihlasovanie na rodinkovo.sk.

Vzhľadom k tomu, že na Slovensku dochádza k tichému ohrozovaniu náboženských
slobôd, ako aj k stále rastúcej nevraživosti voči Cirkvi a veriacim, čo je žiaľ prítomné aj   
v našej farnosti, tak počas pôstneho obdobia každý deň o 18:30 koná otec Marek –
farár našej farnosti eucharistickú adoráciu vo farskom kostole bez účasti
veriacich. Pozývame k duchovnému zjednoteniu sa. 

V nedeľu a vo štvrtok prinášame adoráciu online na youtube kanáli farnosti. 
Úmysel modlitby je za Božiu pomoc a ochranu pred Zlom. 
Zároveň sa modlíme aj za našich nepriateľov a neprajníkov.

     Ružencové bratstvo našej farnosti pozýva veriacich zapojiť sa do modlitby a pôstu za
ochranu pred pandémiou. Uvedomujeme si, že naše vlastné sily nestačia na zvládnutie
tejto neľahkej situácie a rôznych útokov zlého ducha. Preto sa chceme spojiť v
duchovnom boji za Božiu pomoc. Od štvrtka 04. marca do 02. apríla bude prebiehať
pôstna a modlitbová reťaz za tieto úmysly:

    . za odvrátenie koronavírusu
    . za ochranu farnosti a mesta pred koronavírusom
    . za ochranu Nebeskej matky Panny Márie pred Zlým a Božiu pomoc 
          a požehnanie pre členov farnosti, našich kňazov a rodín

     Zapojiť sa môžete v ľubovoľný deň/dni v tomto období, a to pôstom podľa vlastného
uváženia a modlitbou jedného desiatku ruženca. Ku dnešnému dňu sa zapojilo 46 členov
ružencového bratstva. Kňazi sú vďační iniciatíve ruženčiarov a ďakujú za podporu.

Kňazi sú z dôvodu výkonu svojho povolania k dispozícii veriacim vo
farskom kostole a farskej kancelárii denne od 17:00 do 18:00, 
v nedeľu od 16:00 do 18:00 vo farskom kostole. Žiadame veriacich, aby si
termín rezervovali cez email alebo telefonicky.
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Sv. omše je možné denne sledovať na www.svondreja.sk cez youtube kanál.
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Farské oznamy

Milodary

Pôstna reťaz za farnosť a mesto

Mohlo by Vás zaujímať...

Online eucharistické adorácie

Online Pôstna kázeň 

Aj v dnešnú tretiu pôstnu nedeľu Vás pozývame na online kajúcu pobožnosť a pôstnu
kázeň s otcom Marekom o 15:00, s témou „Jeho rany nás uzdravili“. 

Dnes sa bude otec Marek venovať téme uzdravenia rán po hriechu. 

Adorácie za Božiu pomoc a ochranu pred Zlom

Na pastoračné centrum: 100 €, 20 €, 10 €, 10 €. 

Na kostol: 30 €, 50 €, 10 €. Na kaplnku sv. Rozálie: 20 €.

http://www.svondreja.sk/

