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Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice

 

Rozpis svätých omší, Veľkonočná nedeľa 

Podhradová
Nedeľa1

11.4.

2. 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.

   Už rok čakáme na svetlo na konci
tunela, pretože žijeme v čase pandémie.
Očkovacia kampaň je v plnom prúde a my
sa domnievame, že aj týmto spôsobom
dostaneme vírus pod kontrolu. Viac ako
rok sa venujeme každý deň tejto
problematike a sme z toho unavení. Máme
chuť vypnúť telku, nečítať noviny a
nepočúvať správy. A to len s jediným
cieľom, aby sme neprišli o pokoj.
Posledné týždne napätej politickej
situácie, ktorú vytvárali naši vládni
predstavitelia, nám nepridali na pokoji v
duši. „Kedy sa toto všetko už skončí?!“
takto môžeme reagovať na situácie, ktoré
prináša život a sú zvlášť ťaživé. 
    Predpokladám, že aj tí, ktorí sprevádza-
li Ježiša na Jeho krížovej ceste si kládli
presne tú istú otázku. Zrejme si jeho
matka najviac priala to, aby sa mučenie
jej syna už skončilo. A ono sa aj ukončilo.
Posledným výdychom na kríži a vložením
do hrobu, si mnohí mysleli, že je koniec.
Tmavý hrob neponúka možnosť čakania
na svetlo, pretože je symbolom smrti a
chladu. 
     Ale predsa! Na tretí deň sa však stane
čosi neobyčajné. Svetlo prenikne tmu
hrobu a to, čo bolo pre všetkých nemožné
sa stáva možným: Ježiš Kristus Boží Syn,
vstane z mŕtvych!

 Aká radosť pre matku, ktorá uvidí svojho
Syna živého po tom, čo ho pochovala! Aká  
radosť učeníkov, ktorí videli, že hrob je
prázdny a pochopili, čo sa stalo. Aká
radosť žien, ktoré našli kameň odvalený a
On sa im prihovoril, aby usušil ich slzy.
Boh so sebou v dnešné ráno prináša radosť!
Jeho prítomnosť je dôvodom k tomu, aby
sme sa tešili. V dobe ťažkej skúšky, ktorá
dolieha na celý svet, nám znie slovo
Vzkrieseného: „Nebojte sa!“ Boh je svetlom
na konci tunela, ktoré tak úpenlivo
čakáme! Veľká noc je nocou prechodu zo
smrti do života, z otroctva na slobodu.
Veľká noc je o nás a o našom obrátení sa v
dôvere k Bohu! Rok čo rok sme na sviatky
Veľkej noci prichádzali do chrámu, no
musíme si zodpovedať, či sme z chrámu
odišli iní – zmenení! Tento rok sme do
chrámov prísť znova nemohli, aby sme
slávili sviatky, no výzva na zmenu a
obrátenie k Bohu ostáva a je o to
naliehavejšia, o čo väčšia je temnota okolo
nás. To svetlo na konci tunela sa k nám
priblíži natoľko, nakoľko budeme ochotní
podstúpiť cestu hľadania svetla – Ježiša
Krista. Kde je Boh tam je sloboda! Kde je
Boh, tam je svetlo a kde je Boh tam je
Láska! Nech Boh, ktorý vstal z mŕtvych je
svetlom pre každého človeka na tejto
zemi! Kiežby svet spoznal, kto mu prináša
pokoj!      
                                                Otec Marek

Podhradová 10:00
online

ZBP pre Šimona

+ Vladimír (1. výr.)

ZBP pre Amáliu a Daniela

16:00
online

Rozália

Rozália
16:00
online

16:00
online

16:00
online

16:00
online

Veľkonočná sobota

10:00
online

Veľký piatok

+ Mikuláš

Veľkonočný utorok

Svetlo na konci tunela

Veľkonočný pondelok

Veľkonočná streda

Veľkonočný štvrtok

Za jubilujúcich manželov 
Štefana a Kamilu (60. výročie)

     Prajeme všetkým pokojné Veľkonočné sviatky a vyprosujeme naším rodinám i
všetkým členom farnosti veľa lásky a Božieho požehnania. Nech naši chorí dostanú
útechu a skoré uzdravenie. Nech každý z nás ponúkne svoje ruky tak, ako ich ponúkol
Ježiš na kríži – pre dobro iných.

Duchovní otcovia

Veľkonočné blahoželanie

+ Vincent

+ Cyril

+ Július

+ Jozef

ZBP pre Margitu

+ Johanka

+ Elena, Anton

Rozália

Rozália

Rozália
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     Do temnôt Bielej soboty vtrhne radosť a
svetlo s obradmi Veľkonočnej vigílie a v
neskorý večer zaznie slávnostný spev
Aleluja. Bude to stretnutie vo viere so
vzkrieseným Kristom a veľkonočná radosť
potrvá ďalších celých päťdesiat dní, až do
príchodu Ducha Svätého.
   Ten, ktorý bol ukrižovaný, vstal z
mŕtvych! Všetky otázky a neistoty, váhania
a obavy sú týmto odhalením rozptýlené.
Zmŕtvychvstalý nám dáva istotu, že dobro
vždy zvíťazí nad zlom, že život vždy zvíťazí
nad smrťou a naším cieľom nie je neustále
klesať od jedného smútku k druhému, ale
stúpať do výšky. Vzkriesený je potvrdením,
že Ježiš má pravdu vo všetkom: v tom, že
nám sľubuje život presahujúci smrť a
odpustenie presahujúce hriechy.
     Učeníci pochybovali, neverili. Prvá, ktorá
uverila a uvidela, bola Mária Magdaléna.
Bola apoštolkou vzkriesenia, lebo išla
vyrozprávať, že videla Ježiša, ktorý ju
nazval menom. A potom ho videli všetci
učeníci. Ale chcel by som sa pozastaviť nad
týmto: strážcovia, vojaci, ktorí boli v hrobe,
aby nedovolili, žeby prišli učeníci a vzali si
telo, ho videli: videli ho živého a
zmŕtvychvstalého.

     Nepriatelia ho videli a potom sa tvárili,
že ho nevideli. Prečo? Pretože dostali 
 zaplatené. Tu je to opravdivé tajomstvo, o
ktorom Ježiš kedysi povedal: „Na svete sú
dvaja páni, dvaja, nie viacerí: dvaja. Boh a
peniaze. Kto slúži peniazom, je proti Bohu“.
A tu sú peniaze, ktoré zmenili realitu. Videli
zázrak vzkriesenia, ale boli platení za to,
aby mlčali. Pomyslime na to, koľkokrát boli
kresťanskí muži a ženy platení za to, aby v
praxi neuznávali Kristovo zmŕtvychvstanie,
a neurobili to, čo od nás Kristus žiadal, aby
sme to ako kresťania konali.
  Drahí bratia a sestry, aj tento rok
prežijeme veľkonočné sviatky v kontexte
pandémie. V mnohých situáciách
utrpenia, najmä keď ich znášajú ľudia,
rodiny a obyvateľstvo, ktorí sú už skúšaní
chudobou, pohromou alebo konfliktmi, je
Kristov kríž ako maják, ktorý označuje
prístav pre lode, čo sú ešte na otvorenom
rozbúrenom mori. Kristov kríž je znakom
nádeje, ktorá nesklame; a hovorí nám, v
Božom pláne spásy ani jedna slza, ani
jeden vzdych nebude stratený. Prosme
Pána, aby nám dal milosť slúžiť mu a
rozpoznať ho a nenechať sa podplácať, aby
sme na neho zabudli.

František, 31.3.2021 vo Vatikáne
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Kňazi sú z dôvodu výkonu svojho povolania k dispozícii veriacim vo farskom
kostole a farskej kancelárii v tomto týždni utorok až sobotu od 17:00 do 18:00,
v nedeľu od 7:30 do 9:30, 11:00 do 12:00. Žiadame veriacich, aby si termín
rezervovali cez email alebo telefonicky.

Zo slov arcibiskupa na Zelený štvrtok

Individuálna duchovná služba alebo pastoračná služba

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

Ten, ktorý bol ukrižovaný, vstal z mŕtvych!

Farské oznamy

    S účinnosťou od 1.4.2021 bola Vyhláškou
ÚVZ povolená Individuálna duchovná
služba alebo pastoračná služba. V praxi to
znamená, že je možné po dohode s kňazom
cez email alebo telefonicky požiadať o
vyslúženie sviatostí, podanie Eucharistie, či
duchovný rozhovor, psychickú prvú pomoc
a pod. 
    Miesto vykonania tejto služby je prirodze-
né prostredie, príroda, zariadenie sociálnych
služieb, kostol alebo pastoračné centrum.
POZOR! Táto vyhláška neumožňuje

 stretávanie sa a zhromažďovanie sa osôb na
jednom mieste. Podmienkou je dobrý
zdravotný stav zúčastnenej osoby, ktorá
musí vopred poskytnúť informácie, či má
príznaky respiračného ochorenia, alebo bola
v kontakte s pozitívne testovanou osobou, či
nie je v izolácii alebo karanténe, či nie je
liečená na Covid 19.
     Termín individuálnej duchovnej služby je
na konkrétny čas a len pre jednu osobu.
Výnimkou je doprava a asistencia osoby
fyzicky odkázanej na pomoc inej.

Sv. Omša za zosnulých
V dnešnú nedeľu slávime sv. omšu za zosnulých v kaplnke sv. Rozálie. Zvlášť si
spomínam aj na týchto bratov a sestry: Ján Šebesta (85), Juraj Habina (73), Mária
Baníková (85), Michal Baník (89), Marta Harbuľáková (84), Ján Mišlan (94), Róbert
Sedlák (78), Ladislav Fiľakovský (81), František Lacko (71), Anna Buďová (81), Ján
Buda (92), Margita Andrejčáková (99), Anna Slancová (92), Alžbeta Šteflíková (92),
Marta Tresová (72), Štefan Tury (67), Barbora Varvarincová. Odpočívajte v pokoji!

      Na zelený štvrtok sa košický arcibiskup
prihovoril svojim kňazom. Vyzdvihol ich
obetavú službu vo farnostiach pomoc v
nemocniciach pri chorých, či v
administratíve. Na konci dojímavého
príhovoru sa prihovoril veriacim „... Drahí
bratia a sestry! Veľa ste sa za našich kňazov
modlili. Potrebovali to, a cítili to. Svojimi
modlitbami a obetami ste vytvorili zázemie
a centrum duchovnej posily pre ich službu a
obetu. Dokonca aj kňazi na dôchodku v
Diecéznom kňazskom domove vo Veľkom
Šariši pripojili svoje obety a modlitby za
našich kňazov v teréne. Vďaka za váš
modlitbový zápas, ktorý nesmie skončiť.
Potrebujeme vás.

     Ťažké časy nás spojili, stmelili a prinútili
viac sa spoliehať na Božiu pomoc. Ježiš nám
ponúka liek na rany, ktoré nám spôsobila
pandémia. Ponúka samého seba, svoje
utrpenie, zmŕtvychvstanie i milosrdenstvo, a
pozýva nás, aby sme ho nasledovali.
Nebojme sa obety a kríža, len ich vždy
spájajme s Ježišovou obetu a jeho krížom.
Iba s ním môžeme v každej skúške aj niečo
získať. Pred sviatkami sa zjednoťme medzi
sebou navzájom, odpustime si neprávosti a
previnenia a prosme aj o Božie odpustenie a
jeho milosrdenstvo, aby sme po skončení
krušných mesiacov tejto pandémie mohli zo
srdca zvolať: Tvoje milosrdenstvo, Pane,
ospevovať budem naveky! AMEN

Milodary hotovosťou od bohuznámych darcov alebo rodín: 

Na pastoračné centrum: 30, 20, 50, 30, 50, 20, 100, 50 €. Na kostol: 100 €.

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

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

Ďakujeme bohuznámemu darcovi za zakúpenie nového laptopa pre potreby 
farnosti a streamovania sv. omší z kaplnky sv. Rozálie a farského kostola.

Bezhotovostné milodary v mesiaci marec  (v eurách).
 

Na kostol: bouznámi darcovia a rodiny: 30, 10, 50, 50, 11, 10, 5, 15, 30, 15, 50, 25, 20, 20,
50, 50, 50, 10, 100, 5, 50, 20, 10, 11, 10, 15, 10, 20, 10, 20, 10, 10, 50, 50, 10, 10, 20, 30,
20, 5, 20, 50, 50, 10, 10, 100, 10, 10, 11, 20, 15, 50, 20, 10, 50, 50, 11, 15, 10, 10, 20, 25,
20, 3, 30, 30, 5, 70, 100, 5, 11, 20, 10, 15, 100, 20, 50, 15.

Na pastoračné centrum: rod. Spišáková 100, bohuznámi darcovia a rodiny: 50, 50, 180,
10, 20, 35, 30, 20, 10, 50, 10, 100, 30, 10, 100, 300, 30, 10, 50, 30, 20, 15, 50, 50, 10, 10,
100, 10, 100, 20, 50, 10, 51, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 100, 50, 50, 100, 15.

Na kaplnku Bankov: bohuznámy darca 100.
Na kaplnku sv.Rozálie: bohuznámi darcovia: 50, 25, 20.

http://www.svondreja.sk/

