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PodhradováNedeľa

21.11.

Nedeľa 
Krista Kráľa

H. Bankov 14:15

 8:00

10:00

Rozália 15:15 + Emília a Anton

+ Anna

+ Ružena, František, 
Juraj a Alžbeta

 9:00 + Rudolf a Mária

 
    14. 11. 2021                  33. nedeľa cez rok       

 

 

Pondelok
 15.11.

Utorok
 16.11.

Streda
 17.11.

Štvrtok
 18.11.

Piatok
 19.11.

 

 

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.

Rozpis svätých omší,   33. nedeľa cez rok   

16:00Rozália

+ Zbyňek18:00Podhradová

ZBP pre Renátu s rodinou
Podhradová

18:00

Sobota
 20.11.

Omša s platnosťou
 na nedeľu

 18:00Podhradová

SLOVO ŽIVOTA
 Podhradová 18:00

Podhradová

18:00Podhradová ZBP pre Máriu

16:00Rozália + František

16:00Rozália + Anna a Andrej

16:00Rozália

– počnúc nami samotnými a naším okolím
a zapojiť do toho svoj um, srdce aj ruky.
Vyžaduje vôľu postarať sa o druhých,
liečiť osobné aj spoločenské rany a traumy
vyvolávané egoizmom, ktorý rozdeľuje,
podporovať akékoľvek úsilie, ktoré ide v
tomto smere.
Tak ako Ježiš, Boží Syn, ktorý naplnil
svoje poslanie, keď dal na kríži svoj život
za obnovenie spojenia medzi ľuďmi a
Otcom a za prinavrátenie bratstva na zem.
Preto ktokoľvek, kto je budovateľom
pokoja, podobá sa Ježišovi, a tak ako on,
je Božím synom.

„Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo
ich budú volať Božími synmi.“
Kráčajúc v Ježišových šľapajach, aj my
môžeme každý deň premeniť na „deň
pokoja“, v ktorom ustanú každodenné
malé či veľké súboje, ktoré deň čo deň
prebiehajú okolo nás. Pre uskutočnenie
tohto sna je dôležité, aby sme budovali
siete priateľstiev a solidarity, ponúkali
svoju pomoc, no vedeli ju aj prijať.
Ako nám porozprávali Denisa a
Alexander: „Keď sme sa spoznali, bolo
nám spolu dobre. Vzali sme sa a začiatky
boli krásne, aj vďaka narodeným deťom.
Ako plynul čas, začali sa striedať výšky aj
pády; neboli sme schopní viesť spolu
žiadny rozhovor, akákoľvek téma bola
podnetom na nepretržitú výmenu
názorov. Rozhodli sme sa, že zostaneme
spolu, no naďalej sme upadali do
rovnakých chýb, výčitiek a svárov.
Jedného dňa nám istí manželia navrhli 

„Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo
ich budú volať Božími synmi.“ (Mt 5, 9)
Matúšovo evanjelium písal kresťan
pochádzajúci z vtedajšieho židovského
prostredia, takže obsahuje množstvo
výrazov, ktoré sú typické pre túto
kultúrnu a náboženskú tradíciu.
Piata kapitola predstavuje Ježiša ako
nového Mojžiša, ktorý vystúpil na vrch,
aby ohlásil najhlbšiu podstatu Božieho
zákona: prikázanie lásky. Aby dodal
svojmu učeniu slávnostný ráz, evanjelium
opisuje, že sa posadil, čiže zaujal pozíciu
učiteľa.
A nielen to: Ježiš aj ako prvý dosvedčuje
to, čo ohlasuje. Výrazne to vystupuje do
popredia, keď vyslovuje blahoslavenstvá,
ktoré predstavujú jeho celoživotný
program. V nich sa ukazuje radikálnosť
kresťanskej lásky a jej plody, čiže
požehnanie a plnosť radosti. Sú to
skutočne blahoslavenstvá.

„Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo
ich budú volať Božími synmi.“
V Biblii pokoj, po hebrejsky shalom
(šalom), označuje stav harmónie človeka
so samým sebou, s Bohom a so svojím
okolím, ešte aj dnes sa medzi ľuďmi
používa ako pozdrav, ako prianie
naplneného života. Pokoj je v prvom rade
Božím darom, závisí však aj od našej
odozvy.
Spomedzi všetkých blahoslavenstiev
vyznieva práve toto ako najaktívnejšie,
vyzýva nás zanechať ľahostajnosť,
nevšímavosť a stať sa budovateľmi súladu 

+ Anna18:00

16:00Rozália

spomienka

ZBP pre Martina

+ z rodiny Fedorkovej 
a Kamenickej

+ Margita a Martin

Za uzdravenie Márie s rodinou

Za úspešný priebeh operácie 
pre Danku

féria

Sv. Alžbety Uhorskej,
 rehoľníčky

17:00

féria

féria

féria



Budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu Pastoračného centra.

Odpustová slávnosť sv. Ondreja bude 28.11 o 10:00. 
 

Pri tejto príležitosti bude slávnostne inštalovaný základný kameň
pastoračného centra sv. Ondreja, ktorý požehnal pápež František 

pri svojej apoštolskej návšteve v Košiciach 14.9.2021. 

        14.11.2021                 33. nedeľa cez rok         14.11.2021                33. nedeľa cez rok 

Týždeň Cirkvi pre mládež
V týždni od 15. do 21.11.2021 bude
prebiehať na Slovensku Týždeň Cirkvi pre
mládež. Arcidiecézne centrum pre mládež
(ACM) v Košiciach v spolupráci s
Pútnickým pastoračným centrom bl. Anny
Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom a
univerzitnými pastoračnými centrami v
Košiciach a v Prešove pozývajú mladých na
podujatia, ktoré sa uskutočnia v Košickej
arcidiecéze:

Modlitbová reťaz za mladých
* 15.-21.11.2021 
* prihlasovanie možné na www.acmko.sk

Godzonetour – evanjelizačný koncert
* 15.11.2021 v Prešove v Handball aréne *
19:30 hod, režim zaočkovaní
* viac info na www.tour.godzone.sk

Výlet na Jánošíkovú baštu
* 17.11.2021 – začiatok o 8.15 hod na
vlakovej stanici Kysak
* režim OTP
* túra + púť do Obišoviec + sv. omša v
Obišovciach a agapé v novom Pútnickom
dome bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach
* prihlasovanie a viac info na
www.acmko.sk

Arcidiecézne stretnutie mládeže 
v Košiciach * 20.11.2021, režim OTP
* Program:
15:00 – program pre mladých v UPC/ACM
v Košiciach (Rooseveltova 12) a beseda s
kňazmi dobrovoľníkmi v nemocniciach
počas pandémie COVID-19 
17:00 – posvätný ruženec mladých / Dóm
sv. Alžbety
18:00 – mládežnícka sv. omša s otcami
biskupmi / Dóm sv. Alžbety
19:15 – moderovaná eucharistická adorácia

s chválami / Dóm sv. Alžbety
Psychologické večery z Lukovho dvora 
Dňa 18.11.2021 sa uskutoční ďalší webinár  
Téma je Rany, ktoré sa nehoja: trauma.
Prednáška začína o 18:30 hod, zaoberať sa
bude otázkami: Kedy sa zranenie stáva
traumou? Aké rany si môžeme niesť z
minulosti a ako môžu ovplyvňovať súčasný
život a prežívanie viery? Je možné
vyliečenie a uzdravenie pomocou viery a
sviatostí alebo je potrebná odborná pomoc?
Je potrebné odpustiť a zabudnúť?
Prednáška bude prostredníctvom Google
meet, príspevok je 10 eur/ osobu. Info  na
https://misionari.sk/courses.

Mohlo by vás zaujímať

účasť na programe zameranom na pomoc
párom v ťažkostiach . Stretli sme tam nielen
odborne pripravených ľudí, ale jednu
„rodinu rodín“, s nimi sme sa podelili o naše
problémy a už sme neboli sami! Zažalo sa
svetielko, no to bol len prvý krok. Keď sme
už boli naspäť doma, vôbec to nebolo ľahké
a občas ešte prichádzajú pády. Veľmi nám
pomáha mať skutočne záujem jeden o
druhého a byť schopní začínať znova a tiež
udržiavanie kontaktu s týmito novými
známymi, a tak napredujeme spoločne.

„Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich
budú volať Božími synmi.“
     „Ježišov pokoj – ako hovorí Chiara
Lubichová – od nás vyžaduje mať nové srdce
a nové oči, aby sme milovali a vo všetkých
videli ďalších kandidátov univerzálneho
bratstva.“
     Dodáva tiež: „Môžeme si položiť otázku:
,Aj v hašterivých susedoch z nášho bloku? Aj
v kolegoch v práci, ktorí mi hádžu polená 

pod nohy? Aj v zástancoch inej politickej
strany alebo mužstva nášho odvekého rivala?
Dokonca aj u ľudí iného náboženského
vyznania alebo národnosti, než je tá moja?‘
      Áno, každý je môj brat a sestra. Pokoj
začína práve tu, vo vzťahu, ktorý viem
nadviazať s každým svojím blížnym. Igino
Giordani napísal: ,Zlo sa rodí v srdci človeka,
(…) aby sme odstránili nebezpečenstvo
vojny, musíme odstrániť ducha agresie,
využívania a egoizmu, z ktorého vojna
pochádza: musíme obnoviť svedomie.‘ Svet
sa zmení, ak sa zmeníme my a (…) budeme
dávať do popredia predovšetkým to, čo nás
spája. Tak môžeme prispievať k vytváraniu
novej mentality pokoja a spoločne pracovať
pre dobro ľudstva. (…) Nakoniec totiž zvíťazí
láska, pretože je silnejšia ako čokoľvek iné.
Skúsme tento mesiac žiť takto, buďme
kvasom pre novú kultúru pokoja a
spravodlivosti. Uvidíme, ako sa v nás a okolo
nás rodí nové ľudstvo.“ 

Letizia Magriová

POZOR! Protipandemické opatrenia a sv. omše od pondelka 

Milodary
Na kostol – bohuznáma 30 € .  

Na pastoračné centrum – bohuznáma rodina 100 €, bohuznáma 10 € . 

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

Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!

Adorácia bude v pondelok, utorok a piatok od 17:00, vo štvrtok od 18:30 do 19:00.

Od pondelka je náš okres v čiernej zóne. Platia prísne pravidlá. Rozpis omší 
a podrobné info nájdete vo farskom liste Apoštol.

Od nedele 21.11 začíname novénu ku sv. Ondrejovi.

Farské oznamy

Spovedanie: pondelok, utorok a piatok od 17:00, štvrtok od 17:30.

     Od pondelka 15.11. sa v rámci covidautomatu Košice prepnú do čiernej fázy – 3. fázy
ohrozenia. Aj z toho dôvodu musíme pristúpiť k obmedzeniam, ktoré určuje vyhláška a
ministerstvo zdravotníctva. V kostole môže byť v prípade režimu „základ“ obmedzený
počet ľudí (priestranstvo pred kostolom je však možné využiť po zaplnení kapacity).

REŽIM V KOSTOLE NA PODHRADOVEJ:
     Od pondelka do soboty – režim OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní) 

- spolu 40 osôb v priestore kostola
Sobota večer: 
17:00 (s platnosťou na nedeľu) – režim ZÁKLAD (spolu 20 osôb v priestore kostola)
18:00 (s platnosťou na nedeľu) – režim ZÁKLAD (spolu 20 osôb v priestore kostola)
V nedeľu:
8:00 - režim OTP - spolu 40 osôb v priestore kostola
9:00 - kompletne OČKOVANÍ (max. počet – 100 osôb)
10:00 - kompletne OČKOVANÍ (max. počet – 100 osôb)
      Pri každej sv. omši je povinný zoznam účastníkov. Prosíme uviesť meno, priezvisko
a kontakt. Toto opatrenie je z dôvodu kontaktovania ľudí v prípade pozitivity alebo
kontaktu s nakazeným. Ďakujeme za pochopenie. 

Režim „ZÁKLAD“
     Všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, negatívny výsledok testovania,
či prekonanie ochorenia.

http://www.tour.godzone.sk/

