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PodhradováNedeľa

25.4.

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.

   Drahí, priatelia, pripravme sa na nedeľu
dobrého pastiera meditáciou na Slovami
Evanjelia.  

 „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier
položí svoj život za ovce.“ (Jn 10, 11)

  Pohľad do biblickej kultúry s typickým
pomalým plynutím času v prostredí
kočovného a pastierskeho života pôsobí
popri našich dnešných požiadavkách na
efektívnosť a konkurencieschopnosť dosť
vzdialene. No aj my cítime občas potrebu
zastaviť sa, mať miesto na oddych,
stretnúť sa s niekým, kto nás prijme
takých, akí sme.
   Ježiš sa predstavuje ako ten, kto je viac
než ktokoľvek iný pripravený prijať nás,
ponúknuť úľavu, dokonca dať život za
každého z nás.
    V dlhom úryvku z Jánovho evanjelia, z
ktorého pochádza aj toto slovo života, nás
uisťuje, že on je Božou prítomnosťou v
príbehu každého človeka, tak ako to bolo
sľúbené Izraelu ústami prorokov[1].
  Ježiš je pastier, vodca, ktorý pozná a
miluje svoje ovce, čiže svoj unavený a
neraz rozrušený ľud. Nie je cudzincom,
ktorý si nevšíma potreby stáda, ani
zlodejom, čo prichádza kradnúť, ani
zbojník, čo pozabíja a vyplaší, a ani
nádenník, čo koná len vo vlastnom
záujme.

 „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier
položí svoj život za ovce.“

   Stádom, ktoré Ježiš považoval za svoje,
sú bezpochyby jeho učeníci a všetci tí, čo
už prijali dar krstu. 

On pozná každé ľudské stvorenie, volá ho
po mene a s láskou sa mu venuje. On je
pravý pastier, ktorý nás nielen vedie k
životu, nielen že nás ide hľadať
zakaždým, keď sa stratíme[2], ale dal už
svoj život, aby plnil Otcovu vôľu, ktorá
spočíva v dosiahnutí plného osobného
spoločenstva s ním a v obnovení bratstva
medzi nami, ktoré smrteľne poranil
hriech.
   Každý z nás sa môže snažiť rozpoznať
Boží hlas; zachytiť jeho slovo určené len
mne samému a s dôverou ho nasledovať.
Predovšetkým si môžeme byť istí, že sme
milovaní, pochopení a že nám bez
akýchkoľvek podmienok odpúšťa ten,
ktorý nás ubezpečuje:

„Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier
položí svoj život za ovce.“

  Keď aspoň trošku vo svojom živote
zakúsime túto tichú, no mocnú
prítomnosť, v srdci sa nám rozhorí túžba
podeliť sa o ňu a zlepšovať našu
schopnosť prijímať druhých a postarať sa
o nich. Podľa Ježišovho príkladu sa
môžeme snažiť lepšie poznať členov našej
rodiny, kolegu v práci alebo suseda, aby
sme sa mohli nechať obťažovať potrebami
tých, čo sú okolo nás. Môžeme rozvíjať
fantáziu lásky, zaangažovať druhých a
tiež sa nechať zaangažovať. Svojou
troškou môžeme prispieť k budovaniu
bratských a otvorených spoločenstiev,
ktoré budú schopné s trpezlivosťou a
odvahou sprevádzať mnohých iných na
ich ceste.
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   Slovenskí biskupi vnímajú ako dobrý
krok sprístupnenie verejných
bohoslužieb, ktoré prichádza po viac
ako troch mesiacoch. Podľa COVID
automatu od pondelka 19. apríla 2021
budú povolené opäť verejné bohoslužby.
Podmienkou účasti na bohoslužbách
bude negatívny test, pričom v chráme
môže byť jedna osoba na 15 metrov
štvorcových. Novinárov o tom dnes
informoval minister financií Igor
Matovič. Bohoslužby s účasťou
verejnosti boli zakázané od 1. januára.
„Prešli sme si ťažkým obdobím, keď
veriaci sa nemohli zúčastňovať na svätej
omši a stretávať sa s kňazmi. Ďakujeme
všetkým za ich zodpovednosť a
rešpektovanie opatrení proti šíreniu
koronavírusu. Sme radi, že v pondelok
sa budeme môcť spolu stretnúť v našich
kostoloch pri dodržaní všetkých
opatrení,“ povedal predseda KBS Mons.
Stanislav Zvolenský.
    Slovenskí biskupi veriacich povzbu-
dzujú, aby sa po uvoľnení epidemických
opatrení primeraným spôsobom začali
vracať do kostolov. Veriaci sú s malými 

prestávkami viac ako rok bez možnosti
zúčastniť sa na svätej omši. „Teší nás, že
situácia na Slovensku sa postupne
zlepšuje a stabilizuje, a tak sa budeme
môcť stretnúť, hoci s obmedzeniami, pri
slávení svätých omší v kostoloch. Som
vďačný veriacim za veľkú trpezlivosť,
ktorú prejavili, keď celé mesiace museli
vydržať bez možnosti osobnej účasti na
bohoslužbách. Ďakujem stovkám
katolíckych kňazov a rehoľníkov, ktorí
počas covidu nastúpili do nemocníc, aby
pomáhali personálu. Veľké ďakujem,
samozrejme, patrí tisícom lekárov a
zdravotníkov, spomedzi ktorých sa
mnohí hlásia ku katolíckej cirkvi, a silu
pre svoju službu ľuďom budú môcť
znovu čerpať z Eucharistie a účasti na
svätej omši,“ zdôraznil predseda KBS
Stanislav Zvolenský.
   Predseda KBS zároveň dodal, že veria-
ci budú naďalej - kvôli limitovanej
účasti - oslobodení od povinnosti byť
prítomní na nedeľných bohoslužbách,
ktoré budú až do úplného uvoľnenia
opatrení pokračovať aj cez katolícke
médiá alebo sociálne siete.

Súťaž Dňa rodiny 2021 – Otec nablízku
Fórum kresťanských inštitúcií a
Arcidiecézne centrum pre rodinu 
 vyhlasuje celoslovenskú umeleckú súťaž
Dňa rodiny 2021 - Otec nablízku. Téma
Dňa rodiny 2021 prepája Rok sv. Jozefa a
Rok rodiny Amoris Leatitia. Cieľom súťaže
je poskytnúť priestor deťom, mladým i
dospelým na zamyslenie sa nad
dôležitosťou otca v našich životoch. Každý 

má otca – biologického, duchovného, či v
neposlednom rade Nebeského Otca v jeho
širokej zmysluplnej nevyhnutnej
prítomnosti vo všetkých podobách, aké
ponúka. Do súťaže sa môžu zapojiť deti od
6 rokov a dospelí bez obmedzenia veku, a
to príspevkami vo forme výtvarnej,
fotografickej, literárnej. Uzávierka súťaže
je 31.05.2021. Viac info ako aj témy, ceny  
nájdete na denrodiny.sk/sutaz/.

Dnešnú nedeľu je zbierka na Pastoračné centrum. 
Prosíme o štedrosť a podporu. 

Ďakujeme !

     V nastávajúcom týždni od pondelka 19.4. do nedele 25.4. bude možné v našej
farnosti sláviť verejné bohoslužby s obmedzeným počtom účastníkov. Pre farský kostol
sv. Ondreja na Podhradovej  je to 20 osôb okrem nutnej asistencie. Z toho dôvodu je
nevyhnutné, aby si veriaci rezervovali termín účasti na sv. omši vopred cez farskú
webovú stránku www.svondreja.sk. Alebo v prípade nemožnosti prístupu na internet
na t.č. 0949 568 213 (sl. Monika Nigutová).

     Žiadame veriacich o ohľaduplnosť, aby sme sa mohli na sv. omšiach prípadne
vystriedať. Na nedeľné sv. omše je potrebné sa nahlásiť do soboty 20:00 hod. Sobotná
sv. omša večer o 18:00 je s platnosťou na nedeľu, a preto je možné sa zúčastniť alebo v
sobotu alebo v nedeľu.

    Online sv. omše budú vysielané od pondelka do piatka z kaplnky sv. Rozálie o
16:00 s účasťou veriacich vo vnútri kaplnky v počte 6 osôb bez kňaza. V nedeľu
bude sv. omša o 10:00 vysielaná online z farského kostola s účasťou veriacich v
počte 20 osôb okrem asistencie a technickej spolupráce.
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Na sv. omše je potrebné sa prihlásiť online cez farskú internetovú
stránku. Max. počet 20 ľudí na jednu sv. omšu. V prípade, že sa nahlási
menej účastníkov, bude možné doplniť počet aj tými, ktorí sa nenahlásili.
Kto sa nevie nahlásiť cez internet, nech sa nahlási na t.č. 0949 568
213.
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Mohlo by Vás zaujímať

Sviatosť zmierenia: pondelok – sobota od 17:00 do večernej sv. omše. 
Vo štvrtok od 17:30!

Farské oznamy

Milodary od bohuznámych darcov a rodín: 

Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť  
a pastoračné centrum!!!!!

Na Kaplnku sv. Rozálie:  40 , 20 , rod Kažimírová 20 €. 
Na kostol: 100, 20, 50 30 €. 
Na pastoračné centrum: 100, 50, 100, 50, rod. Kažimírová 30 €.

Adorácia online bude dnešnú nedeľu o 18:30.

Bohoslužby v našej farnosti od 19.4. do 25.4.2021

Biskupi o uvoľnení opatrení

   Keď Chiara Lubichová meditovala
tento istý výrok z evanjelia, napísala:
„Ježiš o sebe otvorene hovorí: ,Nik nemá
väčšiu lásku ako ten, kto položí život za
svojich priateľov‘“ (Jn 15, 13). A on
svoju ponuku žil do najkrajnejších
dôsledkov. Jeho láska je obetavá, so
skutočnou pripravenosťou ponúknuť,
darovať vlastný život. Aj od nás Boh
požaduje skutky lásky, ktoré by mali 

mať mieru jeho lásky. Len takáto láska
je láskou kresťanskou: nie hocijakou
láskou, nielen patina, akýsi nános lásky,
ale láska taká veľká, že dáva do hry
život. Keď budeme takto robiť, dôjde ku
skokovej zmene v úrovni nášho
kresťanského života. A uvidíme, ako sa
budú okolo Ježiša zhromažďovať,
priťahovaní jeho hlasom, ľudia z celého
sveta.“[3]


