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PodhradováNedeľa
12.12.

3. adventná
nedeľa

10:00

+ Milan (4. výr.)

+ z rod. Pačutovej a Meškovej

 

Pondelok
 6.12.

Utorok
7.12.

Streda
 8.12.

Štvrtok
 9.12.

Piatok
 10.12.

 

Rozpis svätých omší,   2. adventná nedeľa
 

Bankový účet Kaplnky sv. Rozálie                    
SK17 0900 0000 0051 1082 0766

Bankový účet filiálky Horný Bankov                
SK19 0900 0000 0051 1082 1603

ZBP pre Valériu 
(90 rokov života)16:00

 
    5. 12. 2021                2. adventná nedeľa      

 

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.

on - line

+ Vincent
16:00Rozália

Sobota
 11.12.

Omša s platnosťou
 na nedeľu

 16:00Rozália

 

16:00

Rozália

16:00

ZBP pre Paulu

+ Štefan

+ Rozália, Juliana a Juraj

+ Mária Spoločníková
16:00

+ Mikuláš

+ Štefánia, Ignác a Jozef

Za šťastný pôrod pre Máriu

Sv. Ambróza, biskupa
 a učiteľa Cirkvi

Sv. Mikuláša, biskupa

Ľub. spomienka

Slávnosť

féria
„A blahoslavená je tá, ktorá uverila,

 že sa splní, čo jej povedal Pán.“ (Lk 1, 45)
Aj tento mesiac nám slovo života predkladá
jedno blahoslavenstvo. Je to radostný a
inšpirovaný pozdrav ženy, Alžbety, druhej
žene, Márii, ktorá jej prišla pomáhať. Áno,
lebo obidve očakávajú syna a obidve, ako
hlboko veriace, prijali Božie slovo a zakúsili
jeho tvorivú moc na svojej vlastnej malosti. 
V Lukášovom evanjeliu je prvou
blahoslavenou Mária, ktorá zakúsila radosť z
najbližšieho kontaktu s Bohom. Týmto
blahoslavenstvom evanjelista uvádza pohľad
na vzťah medzi zvestovaným Božím slovom
a vierou, ktorá prijíma, medzi Božou
iniciatívou a jej slobodným akceptovaním zo
strany človeka.

„A blahoslavená je tá, ktorá uverila, 
že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Mária skutočne verí v „sľub daný
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky“. Je
taká vyprázdnená od samej seba, pokorná a
otvorená počúvaniu Slova, že samotné Božie
slovo sa mohlo vteliť v jej lone a vstúpiť do
dejín ľudstva.
Nikto nebude môcť zakúsiť Máriino
panenské materstvo, ale všetci môžeme
napodobňovať jej dôveru v Božiu lásku. Ak
budeme s otvoreným srdcom prijímať Slovo
a jeho prisľúbenia, môže sa vteliť aj v nás a
spôsobiť, že náš život občanov, otcov a
matiek, študentov, zamestnancov a
politikov, mladých či starých, zdravých či
chorých bude plodný.
A ak je naša viera neistá, ako sa to stalo
Zachariášovi? Stále sa spoliehajme na Božie
milosrdenstvo. Neprestane nás hľadať, kým

 aj my znova neobjavíme jeho vernosť a
budeme mu blahorečiť.

„A blahoslavená je tá, ktorá uverila, 
že sa splní, čo jej povedal Pán.“

V tom istom hornatom kraji Svätej zeme, v
časoch oveľa bližších k našim, iná hlboko
veriaca matka učila svoje deti umeniu
odpúšťať a viesť dialóg, tak ako sa to
naučila v škole podľa evanjelia. Je to malý
znak v tejto zemi, ktorá je kolískou
civilizácie a od nepamäti hľadá mier a
rovnováhu, a to aj medzi veriacimi rôznych
náboženstiev. Margaret hovorí: „Keď sme
sa ako deti cítili urazené niektorými
odmietavými prejavmi zo strany iných detí
od susedov, matka nám povedala: ,Pozvite
tie deti k nám‘; sama im dala z čerstvo
upečených chlebov, aby ich vzali k nim
domov. Odvtedy sme si s týmito ľuďmi
vybudovali priateľské vzťahy.“
Aj Chiara Lubichová nás podporuje v
takejto odvážnej viere: „Mária je, po
Ježišovi, osobou, ktorá vedela najlepšie a
najdokonalejšie povedať Bohu ,áno‘. Najmä
v tom spočíva jej svätosť a veľkosť. A tak
ako je Ježiš Slovom, vteleným Slovom,
Mária je vďaka svojej viere v Slovo žitým
Slovom, je však stvorením ako my, je taká
istá ako my. (…) Čiže veriť spolu s Máriou,
že všetky sľuby obsiahnuté v Ježišovom
slove sa uskutočnia, a v prípade potreby
čeliť, podobne ako Mária, riziku absurdity,
ktorá je v ňom niekedy obsiahnutá. Veci
veľké aj malé, ale vždy úžasné, sa stávajú
tým, ktorí veria v Slovo. Príbehy, čo to
dosvedčujú, by naplnili celé knihy. (…) 
 Keď sa v každodennom živote pri čítaní

Slovo života - December 2021

on - line
Spomienka

on - line

on - line

on - line

Rozália

Rozália

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

on - line
Rozália

on - line

NEPOŠKVRNENÉ 
POČATIE 

PANNY MÁRIE

féria

+ Vladimír, Mária a Jozef

+ Milan, Margita a Jozef



Ponúkame Vianočné oplátky, ktoré si môžete zakúpiť 
vo farskom kostole od pondelka do soboty 

v čase od 17:00-18:00. 
Cena je 1,50€.

 prijmú a budú žiť podľa prikázania
vzájomnej lásky. „Kde sú dvaja alebo traja
zhromaždení v mojom mene, tam som ja
medzi nimi.“
     Nech sa s vierou v tento prísľub už dnes
znova začne rodiť Ježiš v našich domovoch
a na uliciach vďaka vzájomnej prívetivosti,
hlbokému počúvaniu jeden druhého, vďaka
takým bratským objatiam, ako bolo to
Máriino s Alžbetou.

Letizia Magriová

Svätého písma stretávame s Božím slovom,
otvorme svoje srdce počúvaniu s vierou, že
to, čo od nás Ježiš požaduje a čo sľubuje, sa
aj stane. Nebude dlho trvať a zistíme, (…)
že on plní svoje sľuby.“

„A blahoslavená je tá, ktorá uverila, 
že sa splní, čo jej povedal Pán.“

V tomto období prípravy na Vianoce majme
na pamäti Ježišov prekvapivý prísľub, že
bude prítomný medzi tými, čo
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Mohlo by vás zaujímať

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

Som Nepoškvrnené počatie

Milodar na kostol: bohuznáma 10€.

Milodary

Stretol sa s nedôverou a pohoršením nielen
zo strany svetských, ale aj cirkevných
predstaviteľov. Nasledovali ďalšie zjavenia
a k Bernadette sa postupne pridávalo
mnoho zvedavcov, medzi ktorými bol aj
lekár Dozous, ktorý sa rozhodol vyšetriť
Bernadettu počas extázy a odhaliť tak
„podvod“. Po skončení vyšetrenia však
vyhlásil, že dievča skutočne nadviazala s
niekým autentický kontakt.
Zjavení bolo celkom osemnásť. Počas nich
bolo niekoľkokrát zakázané a dovolené
prichádzať k jaskyni. Na príkaz miestneho
kňaza Peyramala sa Bernadetta počas
jedného zjavenia spýtala krásnej Pani na
meno. Tá odpovedala, že je Nepoškvrnené
počatie. Dievča tým slovám nerozumelo, no
keď ich povedalo kňazovi, ten sa veľmi
rozrušil. Bernadetta nemohla tušiť, že 8.
decembra 1854 vo Vatikáne bola pápežom
vyhlásená dogma o Nepoškvrnenom počatí.
Vtedy kňaz pochopil a uznal, že šlo o
skutočné zjavenie Panny Márie.

Dňa 11. februára 1858 išla štrnásťročná
Bernadetta spolu so svojou sestrou
Antóniou a priateľkou zo susedstva
Joannou nazbierať suché konáre na
kúrenie. Keď prišli k jaskyni, Bernadetta
uvidela zlatistý oblak a tesne za ním
nádhernú Pani. Pani sa na ňu usmiala a
kývla smerom k Bernadette, aby podišla
bližšie. Dievčina mala pocit straty vedomia,
ale žiadny strach. Spoločne sa pomodlili
ruženec, no Pani len posúvala prsty po
zrnkách, nahlas sa nemodlila. Po chvíli
zmizla. Dievčatá našli Bernadettu kľačiacu
na kolenách. 
Stretnutie s Paňou bol však pre Bernadettu
takým silným zážitkom, že bola doslova
hnaná túžbou byť s ňou opäť. Keď sa krásna
Pani zjavila, Bernadetta miesto, na ktorom
Pani stála, pokropila vodou a povedala: „Ak
prichádzate od Boha, tak nám to
povedzte… ak od diabla, potom zmiznite!“
Pani sa usmiala a pristúpila bližšie. Chýr o
zjavení sa v Lurdoch šíril veľmi rýchlo. 

Farské oznamy

Od pondelka do soboty: online prenosy z kaplnky sv. Rozálie o 16:00.

V nedeľu z farského kostola o 10:00 .
Individuálnu pastoračnú činnosť (sviatosť zmierenia, sv. prijímanie) 
vykonávame od pondelka do soboty od 17:00 do 18:00. 
V nedeľu od 8:00 do 9:30.

Sv. omše prenášame on - line

cez Facebook@ktfke. Zapojte sa do diskusie
o súčasnej téme digitálneho sveta, ktorá
vyvoláva mnohé otázky v oblasti etiky a
pošlite svoje otázky k téme na
ondrej.lazur@ku.sk.

Webinár "Napriek všetkému povedať
životu áno"

Stres, strach, narušené vzťahy, vyhorenie,
straty či ochorenie tela alebo duše. Niekedy
život bolí a môže sa javiť ako nezmyselný.
Trpiacemu človeku neraz hrozí strata
vlastnej hodnoty. Duchovné centrum Lukov
dvor organizuje adventný webinár
zameraný na témy formovania obrazu o
sebe, sebaprijatia a práci s vlastnými
emóciami a na hľadanie pozitívnej
odpovede na život i utrpenie, ktoré prináša.
Súčasťou webinára bude krátka prednáška,
ochutnávka jednoduchých psychologických
techník i duchovné slovo kňaza. Prednášať
budú Mgr. Jana Vindišová, psychologička a
o. Radovan Hasík, kňaz z Komunity
Emanuel. Webinár sa uskutoční online cez
Google meet vo štvrtok 09.12.2021 o 18.30
hod. Poplatok za osobu je 10 eur. Viac
informácií a prihlasovanie na misionari.sk.

Adventné duchovné cvičenia - online
Mosty 25+- klub slobodných katolíkov Vás
pozýva na online duchovné cvičenia s
donom Mariánom Valábkom. Témou bude
Nechať sa viesť po Jeho cestách. Program
pozostáva z času na stretnutie s Pánom i so
sebou - prednášky a silencium, modlitby,
možnosť osobných duchovných rozhovorov.
Uskutočnia sa od 09.-12.12.2021. Prihlásiť
sa je možné do 07.decembra na stránke
mosty25plus.sk. Kontakt a viac info na:
aktivity@mosty25plus.sk.

 
Teologické večery

Teologická fakulta KU Vás pozýva na ďalší
zo série Teologických večerov. Ide o
moderované diskusie so zaujímavými
hosťami o otáznikoch dnešného človeka v
kontexte teológie. Témou najbližšieho
večera bude Umelá inteligencia a Cirkev?
Hosťami v diskusii budú o. Radoslav Lojan,
kňaz a morálny teológ a Peter Pisarčík,
odborník na IT pri PF UPJŠ v Košiciach.
Diskusiu bude možné sledovať prostrední-
ctvom videozáznamu 13. decembra o 20.15
hod alebo neskôr z archívu na Youtube
kanáli Teologická fakulta v Košiciach alebo 

V dnešnú nedeľu slávime sv. omšu v kaplnke sv. Rozálie za zosnulých farníkov, za
pochovaných na cintoríne sv. Rozálie, ako aj za tých, na ktorých si prítomní počas
sv. omše spomenú. Zvlášť sa modlime za zosnulých v poslednom mesiaci: Andrej
Kastella (83), Marcela Suchožová (77), Igor Roman (48), Andrej Kozák (79),
Richard Samsely (47), Emília Kollárová (86), Milan Fischer (58), Pavel Sedlák (76),
Pavel Galajda (86), Miloš Špirko (60), Hedviga Šimalová (98), Gejza Dávitko (83).

Sv. omša za zosnulých
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