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Rozpis svätých omší,  4. Veľkonočná nedeľa 

PodhradováNedeľa

2.5.

5. 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.

   Sv. Jozef nás nijako neohromuje, nie je
obdarený mimoriadnymi charizmami, v
očiach tých, ktorí sa s ním stretli, sa
nejavil nijako zaujímavý. Nebol známy, ba
ani povšimnutiahodný: evanjeliá
neuvádzajú ani jedno jeho slovo. Avšak v
tom, ako prežíval svoj obyčajný život,
uskutočnil niečo mimoriadne v Božích
očiach.   Boh vidí do srdca (porov. 1 Sam
16, 7) a vo sv. Jozefovi spoznal otcovské
srdce, schopné darovať a plodiť život v
každodennosti. A k tomu vedú aj
duchovné povolania: majú každý deň
plodiť a obnovovať život. Pán chce
formovať otcovské a materské srdcia:
srdcia otvorené, schopné veľkého
nadšenia, veľkodušne sa darujúce, súcitne
utešujúce v úzkosti a pevne posilňujúce
nádej. To je potrebné tak pre kňazstvo,
ako aj pre zasvätený život zvlášť dnes, v
časoch poznačených krehkosťou a
utrpením – aj v dôsledku pandémie, ktorá
vyvoláva neistotu a strach ohľadom
budúcnosti a zmyslu života. Sv. Jozef nám
so svojou vľúdnosťou ide v ústrety, je
akoby tým „svätým z vedľajších dverí“ a
zároveň nás jeho silné svedectvo môže na
našej ceste usmerniť.
   Sv. Jozef ponúka pre povolanie každého
z nás tri kľúčové slová. Prvé z nich je sen.
Každý v živote sníva o tom, že sa uplatní.
A je správne pestovať v sebe takéto veľké
nádeje, vysoké očakávania, ktoré
nedokážu uspokojiť prchavé ciele – ako sú
úspech, peniaze a zábava. Ak by sme ľudí
požiadali, aby jedným slovom opísali svoj 

 životný sen, nie je ťažké predstaviť si ich 
 odpoveď: láska. Práve láska dáva zmysel
životu, pretože odhaľuje jeho tajomstvo.
Život totiž máme, len ak ho dávame,
skutočne ho vlastníme, iba ak ho celkom
darujeme. Sv. Jozef nám má v tomto
ohľade veľa čo povedať, pretože
prostredníctvom uskutočnenia snov, ktoré
mu Boh vnukol, celý svoj život spravil
darom.
   Evanjeliá hovoria o štyroch snoch (porov.
Mt 1, 20; 2, 13.19.22). Boli to Božie výzvy,
no nebolo ľahké ich prijať. Po každom sne
musel Jozef zmeniť svoje plány a riskovať,
obetujúc vlastné plány, aby nasledoval
tajomné Božie plány. On mu absolútne
dôveroval. Môžeme sa však pýtať: „Čo to
bol za nočný sen, že vzbudil takú dôveru?“
Ako často sme v minulosti venovali
pozornosť nejakému snu, ktorý mal len
máločo spoločné s konkrétnou realitou
života. Sv. Jozef sa však nechal viesť svojimi
snami bez zaváhania. Prečo? Pretože jeho
srdce už bolo zamerané na Boha, bolo voči
nemu disponované. Jeho bdelému
„vnútornému uchu“ stačil len malý náznak,
aby spoznal Boží hlas. To platí aj pre naše
povolanie: Boh sa nerád zjavuje veľkolepo,
aby tak robil nátlak na našu slobodu. Svoje
plány nám dáva poznať opatrne; nezasahuje
nás oslnivými víziami, ale hovorí k nám
potichu v hĺbke srdca, približuje a
prihovára sa nám prostrední-ctvom našich
myšlienok a našich pocitov. A tak, ako sv.
Jozefovi ponúkol vysoké a prekvapivé ciele,
ponúka ich aj nám.

16:00

+ Vladislav

+ Marta (1. výročie)

ZBP pre Petra, Alenu, Juraja

10:00 + Milan, Michal, 
rod. Bandurčinová

Svätý Jozef - sen o povolaní
(Posolstvo na nedeľu Dobrého pastiera, 1. časť)

 

+Adam

+ Ján

ZBP pre Elisabeth, Patrika, Martina 
(+ Mária)

+ František

+ Elena, Anton

+ Anna, Mikuláš

Za zosnulých

Rozália

18:00Podhradová

16:00

18:00

16:00

18:00Podhradová

16:00

18:00

16:00

18:00

Podhradová 18:00
Omša s platnosťou 

na nedeľu 

Sv. Kataríny Sienskej

sviatok

féria

féria

féria

féria

+ Ján

ZBP pre Valéra s rodinou

+ Helena, Anna

 individuálne prijatie sv. prijímania

 8:00

Rozália 15:15

H. Bankov

 8:45 - 9:45

Podhradová

Rozália

Podhradová

Rozália

Rozália

Rozália

Podhradová

veriaci sú v exteriéri14:15



Minulý týždeň bola pravidelná zbierka 
na Pastoračné centrum. Zbierka bola 161, 50 €.

Ďakujeme štedrosť a podporu. 
 

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.

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:  20 € 
Na pastoračné centrum: 30, 20, 50, 50 €.
Bezhotovostné vklady za mesiac apríl zverejníme budúcu nedeľu.

Online sv. Omše sú od pondelka do piatku o 16:00 z kaplnky sv. Rozálie, 
v nedeľu o 10.00 z Podhradovej.

Adorácia online bude dnešnú nedeľu o 18:30 za pokoj vo svete
a duchovné povolania.
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    Sny zaviedli Jozefa do dobrodružstiev,
aké by si nikdy nedokázal predstaviť.
Prvý sen zneistil jeho zasnúbenie, no
zároveň sa stal otcom Mesiáša; druhý ho
donútil utiecť do Egypta, avšak zachránil
tak život svojej rodine. Po treťom sne,
ktorý mu predpovedal návrat do vlasti,
ho štvrtý sen donútil znovu zmeniť plány
a viedol ho do Nazareta, tam, kde Ježiš
začne ohlasovať Božie kráľovstvo. Vo
všetkých týchto radikálnych zmenách sa
ukázalo, že napokon zvíťazila jeho
odvaha nasledovať Božiu vôľu. To isté
platí pre povolanie: Božie povolanie nás
stále núti vychádzať zo seba, darovať sa a
ísť ďalej. Niet viery bez rizika. Iba ak sa s
dôverou zveríme Božej milosti a
odložíme svoje vlastné plány a vlastné
pohodlie, potom povieme Bohu skutočne
„áno“. 

A každé „áno“ prinesie ovocie, pretože
ním privolíme na väčší plán, z ktorého
vidíme iba útržky, ale božský umelec ho
pozná a rozvíja, pričom z každého
života robí umelecké dielo. V tomto
zmysle sv. Jozef predstavuje vzor
prijatia Božích plánov. Avšak toto
prijatie je z jeho strany aktívnym
prijatím: nikdy nejde o akúsi
odovzdanosť či ústupčivosť, on „nie je
človekom pasívne zmiereným so
všetkým. Je odvážny a veľmi aktívny“
(apošt. list Patris corde, 4). Kiež pomôže
všetkým, predovšetkým však mladým,
pri ich rozlišovaní, aby mohli uskutočniť
Božie sny určené im; kiež ich inšpiruje k
odvahe povedať „áno“ Pánovi, ktorý
vždy dokáže prekvapiť a nikdy
nesklame!

   Pápež František

     Milá pani Marta, s vďakou Pánu Bohu za dar života, ktorý si v týchto dňoch
pripomínate z príležitosti krásneho životného jubilea, Vám chceme zaželať, nech
sú Vaše dni naplnené Božím pokojom a láskou. Nech sa v zdraví a radosti tešíte z
každého dobra, ktorým Vás Pán na ceste životom požehná.  Ďakujeme  Vám  za 
 nezištnú  pomoc  a službu pre našu farnosť, ktorú s láskou a verne konáte, nech
Vás Pán za ne odmení hojnými milosťami. 

Božie požehnanie vyprosujú duchovní otcovia a členovia farnosti.

Blahoželanie k životnému jubileu

     k Vašim meninám by sme Vám radi v mene našej farnosti zapriali všetko
najlepšie. Nech každý jeden deň zažívate blízkosť Krista ako víťaza a najlepšieho
priateľa. Nech cítite Božiu dobrotu a lásku nielen v tých lepších časoch, ale o to
viac v tých ťažších. Vyprosujeme Vám pevné zdravie, pokoj, rozvahu a múdrosť,
nech Vás od všetkého zlého chráni Nebeská matka a Vaši nebeskí patróni!

Vaša farská rodina z Podhradovej.

     Stretnutia s niektorými ľuďmi ma ovplyvnili a stali sa pre mňa životne dôležitými.
Sú medzi nimi aj kňazi, ktorí mi pomáhajú prekonávať ťažkosti, problémy a bolesti
v živote. Sú to kňazi, ktorých si vážim pre ich čestnosť, obetavosť, vernosť.   

     Poviem to slovami Chiary Lubichovej  zakladateľky Hnutia fokoláre, že kňaz „Je
to ten, ktorého si Kristus vyvolil, aby bol jeho pokračovaním v čase. Ak kňaz najprv
žije to, čo káže, a hovorí až potom, jeho slovo je Kristus a aj sám je druhým Kristom.“

    V  dôsledku pandémie, ktorá vyvoláva neistotu a  strach ohľadom budúcnosti
a zmyslu života zmenili sa naše zaužívané, stereotypné formy života. Zakryli sme si
tváre, nemôžeme ísť kedykoľvek a  kdekoľvek. Aj náš kostol na Podhradovej bol
zavretý. Ale naši duchovní otcovia Marek Ondrej, Blažej Revický a Radoslav Lojan
neostali nečinní, neuzatvorili sa. Ako dobrí pastieri, neúnavne s  obdivuhodnou
vynaliezavosťou a  láskavosťou hľadali možností ako komunikovať s  veriacimi
pomocou moderných internetových médií. Vidiac na obrazovke našich kňazov -
spolubratov pri oltári, uvedomila som si, že svätá omša vysielaná cez YouTube
v  našej obývačke nie je „akože“, ale že je sprítomnením v  čase na mieste kde sú
dvaja, alebo traja v Ježišovom mene.
 
     Drahí naši duchovní otcovia, pri príležitosti  Nedele Dobrého pastiera, prijmite
naše úprimné poďakovanie za všetku Vašu obetavú činnosť a námahu.  Na príhovor
svätého Jozefa, patróna univerzálnej Cirkvi, ktorý je vzorom statočnej práce a
čnostného života, nech Vás opatruje Pán svojou otcovskou láskou a požehnáva
pevným zdravím a Božou milosťou. 

S úctou a vďakou,
Dáša Fedorková

Drahý náš duchovný otec Marek,

Nedeľa Dobrého pastiera 
25.4.2021


