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Rozpis svätých omší, 5. pôstna nedeľa 

Podhradová

Nedeľa

28.3. Kvetná 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.

    „Aká úžasná vec je vlastniť kríž! Kto
vlastní kríž, vlastní poklad!“ (Sv. Ondrej
Krétsky, 10. homília k Povýšeniu sv. Kríža:
PG 97, 1020). V dni, keď Cirkev slávi Veľký
pôst, nám evanjelium, pripomína význam
tohto veľkého tajomstva: Boh tak miloval
svet, že dal svojho jednorodeného Syna pre
spásu ľudí (porov. Jn 3,16). Boží Syn sa
urobil zraniteľným, prijmúc postavenia
sluhu, poslušným až na smrť, až na smrť na
kríži. (porov. Flp 2,8). Práve jeho krížom
sme spasení. Nástroj popravy, ktorý vo
Veľký piatok vyobrazoval Boží súd nad
svetom, stal sa zdrojom života, odpustenia,
milosrdenstva, znakom zmierenia a pokoja.
„Aby sme boli uzdravení od hriechu,
hľaďme na ukrižovaného Krista!“-
hovorieval sv. Augustín (Tract. in Johan.,
XII,11). Pozdvihujúc zrak k smerom k
Ukrižovanému, uctievame toho, ktorý
prišiel vziať na seba hriech sveta a darovať
nám večný život. A Cirkev nás pozýva
pozdvihnúť s rozhodnosťou tento slávny
kríž, aby svet mohol vidieť, kam až zašla
láska Ukrižovaného voči ľuďom. Táto nás
pozýva vzdávať Bohu vďaku za to, že zo
stromu, ktorý prinášal smrť, znovu vyprýštil
život. Práve na tomto dreve nám Ježiš
zjavuje svoj zvrchovaný majestát, zjavuje
nám, že On je vyvýšený do slávy. Áno,
„poďte, pokloňme sa mu!“ Uprostred nás sa
nachádza Ten, ktorý nás miloval až po
obetovanie svojho života pre nás, Ten,
ktorý pozýva každú ľudskú bytosť priblížiť
sa k nemu s dôverou.
     Cirkev dostala poslanie ukazovať
všetkým túto tvár Boha, ktorý miluje, 

zjavenú v Ježišovi Kristovi. Dokážeme
porozumieť, že v Ukrižovanom na Golgote
sa nám  prinavracia naša dôstojnosť Božích
detí, ktorá bola skalená hriechom?
Pohliadnime na Krista: to On nás urobí
slobodnými, aby sme milovali tak ako nás
On miluje a aby sme budovali svet
zmierenia. Pretože na tomto kríži Ježiš vzal
na seba váhu všetkého utrpenia a
nespravodlivosti nášho ľudstva. On niesol
ponižovanie a diskrimináciu, mučenie
podstupované v toľkých častiach sveta
nespočetným množstvom našich bratov a
sestier pre lásku ku Kristovi. My ich
zverujeme Márii, Ježišovej Matke a našej
Matke, stojacej pri päte kríža.
     Cez svetlo, vyžarujúce z jej tváre,
presvitá milosrdenstvo Božie. Nechajme sa
zasiahnuť jej pohľadom! Tento nám hovorí,
že všetci sme Bohom milovaní a nikdy nie
sme od neho opustení! Mária nám
prichádza pripomenúť, že modlitba,
intenzívna a ponížená, dôverujúca a
vytrvalá, musí mať ústredné miesto v našom
kresťanskom živote. Modlitba je
nepostrádateľná pre prijatie Kristovej sily.
„Kto sa modlí, nemrhá časom, aj keď sa zdá,
že situácia je z každej stránky naliehavá a
žiada sa iba konať“ (Deus caritas est, č. 36).
Úplným pohrúžením sa do aktivít
riskujeme, že modlitba stratí svoj kresťanský
charakter a svoju skutočnú účinnosť.
Modlitba ruženca, tak drahá mnohým
kresťanom, sústreďuje v sebe hĺbku
evanjeliového posolstva. Vovádza nás do
kontemplácie Kristovej tváre. V tejto
modlitbe pokorných môžeme načerpať
hojné milosti.
                          Benedikt XVII, Lurdy 2008
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Zvestovanie Pána

ZBP pre Helenu, Františka,
Daniela, Máriu s deťmi
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Veronika, tvoj život šiel cestou krížovou.
Odstrčená zástupom, robíš si cestu láskou.

Hľadáš podobu Odsúdenca, ktorú v srdci máš.
Biele dlane a biely ručník k Nemu vystieraš.

 
Veronika, tvoj život šiel cestou krížovou.

Biely ručník a škvrny červené sú Jeho podobou.
Užasnutá hľadíš, prečo to všetko je.

Tvoje slzy sa zmiešali s krvou, čo zem pije.
 

Veronika, tvoj život šiel cestou krížovou.
Ten, ktorého miluješ je hnaný divou zberbou.

Láskou sa Ho dotýkaš, ty jediná smieš.
Hradba tiel ťa dovedie pod Kríž, ty to vieš.

 
Sr. Hermana Matláková

V piatok 19. marca vstupuje Cirkev do
slávenia osobitného „Roka rodiny Amoris
laetitia“, vyhláseného Svätým Otcom
Františkom pri príležitosti 5. výročia vydania
jeho posynodálnej apoštolskej exhortácie o
láske v rodine. Ako pri tejto príležitosti
spomína kardinál Kevin Farrell: „Pretrvávajúca
situácia pandémie na medzinárodnej úrovni
vytvára v nás všetkých obavy a utrpenie, no
nemá nás preto paralyzovať. Naopak, práve v
tomto osobitnom čase zmätku, my kresťania
sme povolaní byť svedkami nádeje. Misii
Cirkvi totiž prináleží byť vždy ohlasovateľkou
dobrej zvesti Evanjelia. Stojí za povšimnutie,
že apoštolské exhortácia Amoris laetitia sa
začína práve týmito slovami: «Kresťanské
ohlasovanie, ktoré sa týka rodiny, je naozaj

dobrou správou». „Pandémia mala veľmi
bolestné dôsledky pre milióny ľudí. Avšak
práve rodina, aj keď tvrdo zasiahnutá z
rôznych aspektov, opäť raz ukázala svoju tvár
„strážkyne života“, ako ním je aj sv. Jozef.
Rodina zostáva navždy „strážkyňou“ našich
najautentickejších a najoriginálnejších
vzťahov, tých, ktoré sa rodia v láske a dávajú
nám dozrievať ako osobám. Päť rokov od
vydania Amoris laetitia tiež predstavuje
podnet pre celú Cirkev, aby do rúk opäť
zobrala tento dôležitý dokument, ovocie dlhej
synodálnej cesty. Rok „Rodiny Amoris laetitia“
je vzácnou príležitosťou, aby sme dali
dozrievať plodom tejto cesty, nielen v
rozličných cirkevných kontextoch, ale i v
samotných rodinách.“                                

Manželské stretnutia
Dom prijatia pre rodiny Rodinkovo pozýva
manželov a rodičov na online víkendové
stretnutie, zamerané na budovanie a osvieženie
ich vzťahu. Bude prebiehať od
09.04.-11.04.2021. V rámci online stretnutia
cez ZOOM vám ponúkajú prezentácie a
svedectvá manželov na témy: 1. Rozdielnosti
medzi mužom a ženou, 2. Manželská
komunikácia v kresťanskom manželstve a 

riešenie konfliktov, 3. Napĺňanie
potriebmanželov. Účastníci dostanú pracovné
listy k diskusii na vypočuté impulzy.
Prednášajúcim párom bude možné položiť
otázky cez video alebo formou četu.
Podmienkou účasti na programe je, aby si
manželia vedeli zabezpečiť starostlivosť o
deti a mohli sa naplno sústrediť na
aktivitách. Cena účasti pre manželov je 20 €.
Viac info a prihlasovanie na rodinkovo.sk.

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

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

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.

Pôstne adorácie za Božiu pomoc, ochranu od zla a za nepriateľov i neprajníkov sú
denne od 18:30 bez účasti veriacich. Online sú prenášané vo štvrtky a v nedele.

 Dnešnú nedeľu máme zbierku na výstavbu Pastoračného centra. 
Prosíme o podporu a ďakujeme.

 

Sv. omše je možné denne sledovať na www.svondreja.sk cez youtube kanál.
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Farské oznamy

Milodary

Online Pôstna kázeň 

Online eucharistické adorácie
 za Božiu pomoc a ochranu pred Zlom

Na pastoračné centrum: Tomi 50 €, Bohuznáma 100 €. Na kostol:

Bohuznáma rod. 100 €.  Kaplnka sv. Rozálie: Bohuznáma rod. 100 €.

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.

Veronika

Začína sa Rok rodiny Amoris laetitia 

Krížové cesty
V piatky pôstneho obdobia pozývame k modlitbe krížovej cesty. 

Texty sú publikované na našej webovej stránke. 

Aj v dnešnú piatu pôstnu nedeľu Vás pozývame na pôstnu kázeň o 15:00
s témou „Jeho rany nás uzdravili“. 

Dnes sa bude otec Marek venovať téme Zranení z detstva. 

Mohlo by Vás zaujímať...

http://www.svondreja.sk/

