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Rozpis svätých omší, Kvetná nedeľa 

Podhradová
Nedeľa

4.4. Veľkonočná 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.

 „Dnes tá najdôležitejšia vec ohľadom
dogmy o Kristovi ako „jednej osobe“, nie je
ani tak prídavné meno „jedna“, ako skôr
podstatné meno „osoba“. (...) Toto znamená
odhaliť a ohlasovať, že Ježiš Kristus nie je
ideou, historickým problémom a ani len
akousi „postavou“, ale osobou, a to žijúcou
osobou! Toto je to, čoho je nedostatok a čo
tak veľmi potrebujeme, aby sme nedovolili,
že by sa kresťanstvo redukovalo na
ideológiu, či jednoducho na teológiu.

Predsavzali sme si zrevitalizovať dogmu,
počínajúc od jej biblickej základne. Preto
poďme hneď k Svätému písmu. Budeme
vychádzať zo state Nového zákona, ktorá
nám hovorí o tom najslávnejšom „osobnom
stretnutí“ so Zmŕtvychvstalým, aké sa kedy
udialo na povrchu zeme: to u apoštola
Pavla. „Šavol, Šavol, prečo ma
prenasleduješ?“ „Kto si?“ „Ja som Ježiš
Nazaretský!“ (porov. Sk 9,4-5). Aký záblesk!
Po dvadsiatich storočiach to svetlo ešte
osvetľuje Cirkev a svet. Počúvajme však, ako
on sám opisuje toto stretnutie:

«Ale čo mi bolo ziskom [byť obrezaný, z
Izraelovho rodu, farizej, bezúhonný], kvôli
Kristovi pokladám za stratu. A vôbec všetko
pokladám za stratu pre vznešenosť poznania
Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko
stratil a pokladám za odpadky, aby som
získal Krista a našiel sa v ňom bez vlastnej
spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale s tou,
ktorá je skrze vieru v Krista –
spravodlivosťou z Boha, založenou na viere
–, aby som poznal jeho» (Flp 3,7-10).“

 Kardinál R. Cantalamessa, pápežský kazateľ
dodáva svoje vlastné svedectvo: „Takmer so
začervenením sa odhodlávam pripojiť k 

iskrivej Pavlovej skúsenosti moju nepatrnú
skúsenosť. Avšak je to práve Pavol, ktorý so
svojím príbehom povzbudzuje urobiť to isté,
čiže vydávať svedectvo o Božej milosti.
Študujúc a vyučujúc kristológiu som sa
venoval rozličným bádaniam o pôvode
pojmu „osoby“ v teológii, o jej definícii a
rozličných interpretáciách. Poznal som
nekončiace diskusie ohľadom jedinej osoby
či hypostázy Krista v byzantskej dobe,
moderné vývoje ohľadom psychologickej
dimenzie osoby s vyplývajúcim problémom
Kristovho „ja“, tak prediskutovávanom v
časoch, keď som študoval teológiu. V istom
zmysle som poznal všetko o Ježišovej osobe,
no nepoznal som Ježiša osobne!

Práve to Pavlovo slovo mi pomohlo pochopiť
rozdiel. Predovšetkým veta: «aby som poznal
jeho». Zdalo sa mi, že to jednoduché zámeno
«jeho» (auton) obsahuje o Ježišovi viac
pravdy, než celé kristologické traktáty.
„Jeho“, to znamená Ježiša Krista „z mäsa a
kostí“. Bolo to ako stretnúť osobu naživo, po
tom ako som roky poznal jeho fotografiu.
Uvedomil som si, že som poznal knihy o
Ježišovi, doktríny, herézy o Ježišovi,
koncepty o Ježišovi, no nepoznal som jeho,
živú a prítomnú osobu. Aspoň som ho tak
nepoznal, keď som sa k nemu približoval
prostredníctvom štúdia dejín a teológie. Mal
som, až dovtedy, neosobné poznanie
Kristovej osoby. Ide o protirečenie a paradox,
avšak, aké je časté!“

„Musíme si vážne položiť jednu otázku: Je
Ježiš pre mňa osobou, alebo len akousi
osobnosťou (postavou)? Žiaľ, pre drvivú
väčšinu kresťanov je Ježiš osobnosťou, nie
osobou. Je predmetom súhrnu dogiem, náuk
či heréz; niekto, koho pamiatku slávime  

Rozália
16:00
online

ZBP pre Šimona

Za duchovných otcov 

Mareka, Rada a Blažeja

  
+ Anna, Juraj, rod. Krišová, 

rod. Stašková, 
rod. Schloserová

+ Alžbeta

16:00
online

Rozália

Rozália
16:00
online

18:00
online

15:00
online

19:30
online

Biela sobota

10:00
online

Veľký piatok

Za farnosť

féria

Ježiš je osoba a nie len osobnosť

féria

féria

Zelený štvrtok Podhradová

Podhradová

Podhradová

Rozália 15:15 – za zosnulých
Bez účasti veriacich



Na pastoračné centrum: 50, 20, 20, 10, 50 €.          Na kostol:  50, 10, 10 €. 

Kaplnka sv. Rozálie: 10, 10 €.

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

Všetkým darcom ďakujeme a vyprosujeme hojnosť Božích milostí i pevné zdravie!
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v liturgii, o kom veríme, že je reálne
prítomný v Eucharistii, všetko možné. Ak
však zostávame na úrovni objektívnej
viery, bez rozvíjania existenciálneho
vzťahu s ním, zostane mimo nás, dotýka sa
našej mysle, avšak nezohrieva srdce.
Zostáva, aj napriek všetkému, v minulosti;
medzi nás a neho sa nevedome dostáva
dvadsať storočí vzdialenosti.

Na pozadí tohto všetkého chápeme zmysel
a dôležitosť toho pozvania, ktoré dal 

pápež František na začiatok svojej
apoštolskej exhortácie Evangelii gaudium:

«Pozývam každého kresťana, nech už sa
nachádza na akomkoľvek mieste a v
akejkoľvek situácii, na nové osobné
stretnutie s Ježišom Kristom alebo aspoň
ochotne nechať sa ním stretnúť; na
každodenné, neprestajné hľadanie Krista.
Niet dôvodu na to, aby si niekto myslel, že
takéto stretnutie nie je preňho» (EG, 3).“

      R Cantalamessa

   V našich farnostiach je zaužívaný dlhodobý zvyk nechať si po skončení pôstneho
obdobia požehnať veľkonočné jedlá. Vzhľadom na platné opatrenia súvisiace so šírením

nebezpečnej nákazy, spoločné žehnanie jedál v tomto roku nahradí modlitba
požehnania v rodine, ktorú vykoná otec alebo matka:V mene Otca i Syna i Ducha

Svätého. Amen. Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša: (11, 9-13)
Ježiš povedal: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo

každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z
vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce,
podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, 

o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“.
 Modlitba

Zvelebený si, Pane, náš Bože, Ty všetko napĺňaš svojím požehnaním. 
Ďakujeme za Tvoje dary, ktoré majú slúžiť k zachovaniu nášho pozemského života. 

Nauč nás ich prijímať z Tvojich rúk tak, aby sa posilnila naša vzájomná láska 
a aby všetko smerovalo k Tvojej oslave.

Skrze Krista, nášho Pána.
    S dôverou sa spoločne modlime: Otče náš ... 

    Pozdravme Pannu Máriu: Zdravas Mária ... (alebo Pod Tvoju ochranu ... )
 

 

Kvetnou nedeľou začíname sláviť Veľký týždeň. Žiaľ ani tento rok nie je možné sláviť
dni Kristovho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania spoločne pri liturgiách. Dôvodom nie je
len pandémia, ale aj arogancia moci nášho štátu. 
Pozývame Vás preto zúčastniť sa obradov sv. Trojdnia a Veľkej noci cez online
vysielanie na farskom kanáli YouTube kanál: Zelený štvrtok o 18:00, Veľký piatok
o 15:00 a Biela sobota o 19:30, Veľkonočná nedeľa o 10:00.
Farský kostol bude otvorený na súkromnú poklonu krížu na Veľký piatok po obradoch
od 16:30 do 19:30. Kríž z hygienických dôvodov nebozkávame, ale uctíme si ho
pokľaknutím. 
Tohtoročnú Krížovú cestu na Veľký piatok sa pomodlíme spolu so sv. otcom
Františkom večer o 21:00. Priamy prenos budete môcť sledovať na STV alebo TvLUX.

Bratislava 26. marca (TK KBS) 
Výkonná moc v krajine obmedzila
náboženskú slobodu neprimeraným
spôsobom. Predseda Konferencie biskupov
Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský to
dnes napísal ministrovi financií a
poverenému ministrovi zdravotníctva
Eduardovi Hegerovi. „Ignorovanie
zásadných požiadaviek Cirkvi sa stalo
neudržateľné. Je zbytočné rozoberať, pod
akým tlakom sme celé mesiace - od ľudí,
ktorí si žiadajú aspoň najzákladnejšiu
duchovnú starostlivosť. Takú, ktorá sa
jednoducho nedá poskytnúť cez televízor,"
... Štát ale neustále predlžuje úplný
lockdown náboženského života - a tak
ľudia síce bez ťažkostí môžu stáť vedľa
seba v doprave, v obchodoch, na
výdajných miestach akéhokoľvek tovaru,
pri výrobných linkách či v radoch na
testovanie, ale do kostola a ani na sväté
prijímanie už mesiace legálne prísť
nemôžu. Z týždňa na týždeň na našu
adresu rastú výzvy vzoprieť sa
neprimeranosti opatrení.... Nesieme
zodpovednosť za veriacich a nechceme 

dopustiť, aby ich ohrozilo brachiálne
vynútenie obmedzení. Dôrazne však
nesúhlasíme s nadmerným zasahovaním
štátu do náboženského života v krajine a
sme presvedčení, že dochádza k
neadekvátnemu obmedzeniu náboženskej
slobody, ktorá má byť - v príslušnej miere
- rešpektovaná aj vo výnimočnom stave.
Chceli sme sa vyhnúť sporom a dúfali sme
v ústretovosť štátu....  Pritom naši susedia
vôbec nemajú plošné zákazy bohoslužieb.
Je známe, že vo viacerých krajinách sveta
už súdy vyhlásili zásahy výkonnej moci
štátu do náboženskej slobody za
nezákonné či neprimerané. Naposledy v
Škótsku. Hoci sme z našej strany
neiniciovali kroky takouto cestou,
naliehavo žiadame, aby Slovensko
primerane rešpektovalo náboženskú
slobodu a bralo ohľad na duchovné
potreby svojich obyvateľov“....  zdôraznil
arcibiskup Zvolenský. List predsedu KBS,
za ktorým stoja všetci slovenskí biskupi,
prinášame v plnom znení na www.kbs.sk
alebo na našej webovej stránke
www.svondreja.sk
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Kňazi sú z dôvodu výkonu svojho povolania k dispozícii veriacim vo
farskom kostole a farskej kancelárii v tomto týždni pondelok až stredu od
16:00 do 18:00, vo Veľkonočnú nedeľu od 7:30 do 9:30, 11:00 do 12:00.
Žiadame veriacich, aby si termín rezervovali cez email alebo telefonicky.

Požehnanie veľkonočných jedál v rodine

Veľký týždeň a slávenie Veľkej Noci v našej farnosti

Dnes popoludní Vás pozývame na online kajúcu pobožnosť a pôstnu kázeň s
otcom Marekom o 15:00. Téma: odpustenie.

Sv. omše o obrady Veľkonočného trojdnia je možné denne sledovať na
www.svondreja.sk cez youtube kanál.

Pôstne adorácie za Božiu pomoc, ochranu od zla a za nepriateľov i neprajníkov
vo Veľkom týždni od pondelka do stredy o 18:30 bez účasti veriacich. Dnes je
online adorácia o 18.30.

„Ignorovanie zásadných požiadaviek Cirkvi 
sa stalo neudržateľné“

Farské oznamy

 Kňazi vykonajú krížovú cestu na Veľký piatok ulicami farnosti dopoludnia o 10:00. 

 Veľký piatok – súkromná poklona krížu od 16:30 do 19:30. 

Milodary hotovosťou od bohuznámych darcov alebo rodín: 

http://www.kbs.sk/
http://www.svondreja.sk/

