Apoštol

Rozpis svätých omší, Krst Krista Pána
Pondelok
10.1.

Féria

Utorok
11.1.

Féria

Streda
12.1.

Féria

Štvrtok
13.1.

Féria

Piatok
14.1.

Féria

Sobota
15.1.

Nedeľa
16.1.

Farár :
Roty
Kaplán :

Podhradová
Rozália

16:00

+ Terézia

Podhradová

18:00

+ z rod. Pástorovej

Rozália

16:00

+ Mária

Podhradová 18:00

Omša s platnosťou
na nedeľu

Druhá nedeľa
cez rok

Poďakovanie za prejavené Božie

18:00 milosrdenstvo Petrovi, Júlii a Svetlane

+ z rod. Halčinovej

Rozália

16:00

Za odvrátenie epidémie

Podhradová

18:00

+ z rod. Ďorďovej

Rozália

16:00

Za odvrátenie epidémie

Podhradová

18:00

+ Gizela (pohrebná)

Rozália

16:00

Za odvrátenie epidémie

Podhradová

18:00

+ Anna

8:00

+ Ján

9:00

+ Jozef

10:00

+ Jozef

Podhradová

Horný Bankov

14:15

Rozália

15:15

JCDr. Marek Ondrej
prokurátor, advokát
Apoštolského Tribunálu Rímskej
Mgr. Michal Bodnár

Duchovný otec : doc.ThDr.Radoslav Lojan, PhD.

dekan Teologickej fakulty v Košiciach

Milodar je možné poslať na účet
Pastoračného centra
SK49 0900 0000 0050 4443 9501
aj oskenovaním QR kódu
v aplikácii Vašej banky.
Bankový účet Kaplnky sv. Rozálie
SK17 0900 0000 0051 1082 0766

Za odvrátenie epidémie

Farská kancelária
Cesta pod Hradovou III/3037
040 01
Košice
Utorok : 16:00 - 17:00
Štvrtok : 19:00 - 19:30
0948 29 06 07
farnostsvondreja@gmail.com
www.svondreja.sk
Milodar je možné poslať na účet
Farnosti sv. Ondreja, apoštola
SK43 0900 0000 0050 4444 0094
aj oskenovaním QR kódu
v aplikácii Vašej banky.
Bankový účet filiálky Horný Bankov
SK19 0900 0000 0051 1082 1603

Informačný list
V.ročník/2/2022
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice
Dobrovoľný príspevok
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Krst Krista Pána
Koniec Vianoc ... ?

Všetko má svoj začiatok i koniec. To platí aj
o najkrajších sviatkoch v roku, o Vianociach.
Stromček
pomaly
odzdobujeme,
vôňa
kapustnice už doznela, koláče sú zjedené,
koledy vymieňame za klasické cezročné
piesne, Betlehem pomaly odkladáme, aby
sme ho o rok znovu oprášili a vystavili.
Pastieri odišli späť ku svojim ovciam, mudrci
sa vrátili do svojich krajín, Dieťatko v jasliach
nám už vyrástlo. Tichá noc znova na rok
utíchne. Vstupujeme do rutiny života.
Naozaj...?
Čo sú vlastne Vianoce? Sú obdobím, kedy si
pripomíname, že Slovo sa stalo telom. Stalo
sa to iba vtedy, pred tými mnohými rokmi?
Ak by sme sa na Vianoce dívali týmito očami,
tak áno. Bolo by to iba pár zaujímavých dní v
roku. Ale vieme, že to tak nie je. V Advente
sme sa pripravovali na narodenie Pána.
Advent nás pobáda k zamysleniu sa nad
hriechom človeka a nad veľkou láskou Boha,
ktorý chcel človeka spasiť. Vianoce sú
vyvrcholením tejto Božej túžby dať človeku
ten najkrajší prejav svojej lásky. Ale ak by
boli Vianoce ovplyvnené časnosťou, tak by
stratili svoj zmysel už dávno.
Vianoce totiž nie sú iba raz v roku. Vianoce
môžeme prežívať 365x v roku. A
nepotrebujeme k tomu stromček, kapustnicu,
koledy, ani výzdobu. Potrebujeme k tomu
otvorené srdce, ktoré je naplnené radosťou z
Božej lásky. Toto je pravý význam Vianoc.
Boh ukázal človeku, ako ho miluje. A človek
odpovedá... Ja odpovedám... Aká je moja
odpoveď? Skúsme si pomôcť sviatkami, ktoré
nám Vianočné obdobie predkladá.
Sv. Štefan, diakon, položil svoj život za
Krista. Vo chvíli smrti odpúšťa svojím
vrahom a prosí Pána, aby im odpustil tento
hriech. Aj moje srdce nech je naplnené
odpustením tým, ktorí mi v živote ublížili.

Odpustenie oslobodzuje. Odpustenie nás
dvíha k Bohu, tak ako Štefana, ktorý videl
otvorené nebo. Sv. Ján, evanjelista ukazuje,
aké je dôležité svedčiť o Kristovi. Ale aby sme
mohli o ňom vydávať svedectvo, potrebujeme
ho milovať ako sv. Ján, ktorý sa vďaka svojej
čistej a veľkej láske ku Kristovi právom
nazýva miláčik Pána. Aj ja môžem byť
miláčikom Pána. Ba čo viac, ja chcem byť
miláčik Pána. Preto sa snažme mať v srdci
lásku ku Kristovi, ktorá sa odráža v láske k
druhým, našim bratom a sestrám.
Sväté Neviniatka nám zanechali odkaz, že
tento svet síce nie je spravodlivý, ale aj
napriek bolesti, ktorú prežívame, Boh zhliada
na naše trápenie a nenecháva ho
nepovšimnuté. Preto svoje srdce napĺňajme
dôverou voči Nebeskému otcovi, ktorý sa tiež
vzdal toho najdrahšieho, aby dokázal lásku
ku mne.
Sv. Rodina nám dáva príklad, že ťažkosti
ľahšie zvládneme, ak nebudeme uzavretí. Ak
sa nebudeme báť požiadať o pomoc svojich
blízkych, ale taktiež, ak nebudeme my sami
skúpi na pomoc, radu, vypočutie alebo
modlitbu pre toho, ktorý to potrebuje.
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky môže byť
pre nás podnetom na to, že každý z nás je
nositeľom Boha na tomto svete. V Ježišovi
Kristovi sme sa všetci stali Božími deťmi.
Všetci vo svojom srdci nosíme pečať Boha,
znak, že sme jeho synovia a dcéry. To je
dôvodom na radosť. Môže sa diať okolo mňa
čokoľvek, ja som predsa Božie dieťa. A Boh,
ako starostlivý Otec, nikdy ma nenechá
napospas zlu.
Slávnosť Zjavenia Pána, alebo ľudovo Troch
kráľov, ma pobáda ku vnímavosti na Božie
vedenie. Tak ako mudrci nasledovali stovky
kilometrov hviezdu, tak aj my, hoc nemusíme
cestovať veľké vzdialenosti, snažme sa byť
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vnímaví na Božie podnety. Boh nám
odpovedá na naše modlitby, ale my si to
musíme všimnúť. Preto prosme v modlitbe o
vnímavosť na Božie náznaky a odpovede v
našom živote. Krst Krista Pána nás privádza
späť ku krstným záväzkom. Zriekať sa
pôsobenia zlého ducha a vždy, za každých
okolností, vyznávať vieru v Trojjediného
Boha. Preto svoj život napĺňajme pevným
odhodlaním vždy patriť Kristovi. Aj keď
zhreším, aj keď padnem, aj keď zídem z
cesty,vždy mám možnosť sa vrátiť. Vždy mám
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možnosť prísť k Bohu skrze Ježiša Krista v
Duchu Svätom, prosiť o odpustenie a vyznať
svoje osobné „verím Ti, Pane“. Kto prosí, ten
dostane... Tak nás uisťuje sám Ježiš.
Toto nám dokazuje, že Vianoce nie sú len
krátke obdobie v roku. A práve toto môže byť
mojou
životnou
odpoveďou
Bohu:
Odpustenie, láska, dôvera, otvorenosť, radosť,
vnímavosť, možnosť návratu. Snažme sa žiť
tento dôležitý odkaz Vianoc, ktoré trvajú
každý deň v roku, každý deň môjho života.
Kaplán Michal

Farské oznamy
Sv. omše prenášame on - line
Pondelok – piatok: Kaplnka sv. Rozálie o 16:00,
Nedeľa: Farský kostol o 10:00.
Budúcu nedeľu bude zbierka
na výstavbu Pastoračného centra.
Úprimne ďakujeme za podporu a štedrosť.
Vo štvrtok nerozdávame pred sv. omšou prijímanie z dôvodu gr. kat. liturgie.

Individuálnu pastoračnú činnosť

(sviatosť zmierenia, sv. prijímanie) pre tých, ktorí sa kvôli
opatreniam nemôžu zúčastniť bohoslužieb vykonávame:
Pondelok, utorok, streda a piatok od 17:00 do 17:45; Nedeľa po
sv. omšiach, o 8:45, 9:45 a 10:45. Prosíme o dodržanie presného
času. Ďakujeme.

Milodary
Na Pastoračné centrum: bohuznáma 30 €, 50 €, bohuznámy Jozef 10€.

Bezhotovostné milodary za mesiac december
Na kostol bohuznáme osoby a rodiny eurách : 15, 30,100, 50, 15, 20, 30, 20, 20, 50, 50, 11,
2, 100, 20, 15, 100, 20, 20, 100, 20, 5, 50, 50, 20, 5, 20, 20, 35, 100, 5, 15, 10, 10, 5, 2, 3, 25,
20, 20, 40, 5, 2, 10, 5, 5, 10, 100, 50, 20, 30, 3, 50, 1, 5, 5, 5, 20, 20, 10, 30, 100, 10, 50, 50,
150, 20, 30, 10, 10, 100, 30, 15, 20, 10, 10, 5, 10, 10, 11, 100, 50, 15, 25, 10, 5, 10, 10, 10,
20, 5, 10, 10, 10, 200, 15, 10, 10, 50, 5, 5, 15, 50, 10, 50 €.
Na Pastoračné centrum bohuznáme osoby a rodiny eurách : 12, 20, 30, 100, 20, 100, 100,
80, 100, 10, 20, 10, 50, 50, 50, 10, 300, 50, 100, 15, 50, 30, 200, 10, 10, 30, 100, 100, 10, 12 .
Na kaplnku na Bankove : bohuznáma 100 €, Na kaplnku sv.Rozálie : bohuznáme 50, 50, 20, €.

Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť
a pastoračné centrum!

Krst Krista Pána
Stručná história svätenej vody

Už ranokresťanský teológ Tertulián spomína
používanie svätenej vody pri bohoslužbách.
Scott Hahn píše o historikovi Eusébiovi, ktorý
sa v roku 320 „zmieňuje o kostole v Týre,
ktorý má pri svojom vchode fontány, kde si
prichádzajúci veriaci môžu očistiť ruky.“
Tradícia z 5. storočia po Kristovi pripisuje
korene tejto očisťujúcej praxe apoštolovi
Matúšovi.
Zaujímavé je, že v stredoveku zvykli ľudia
používať svätenú vodu na požehnávanie
svojich záhrad. Keďže v tej dobe boli ľudia
prakticky závislí od toho, čo vypestovali,
požehnávaním a posväcovaním toho, čo mali
prejavovali svoju odovzdanosť a závislosť na
Bohu.
O sile svätenej vody pozoruhodným
spôsobom svedčí aj španielska mystička 16.
storočia svätá Terézia z Avily. O Božej
ochrane, ktorá jej bola sprostredkovaná cez
svätenú vodu, pred satanovými útokmi, píše
vo svojej autobiografii: „Diabol bol so mnou
päť hodín, mučil ma strašnými bolesťami a
vnútornými i vonkajšími výčitkami a
znepokojeniami, že nemám žiadnu vieru, že
to skutočne bolo k nevydržaniu. Sestry, ktoré
boli so mnou, boli vystrašené na smrť a
netušili, čo pre mňa urobiť, ako mi pomôcť...
Z dlhoročných skúseností som zistila, že nie
je nič lepšie ako svätená voda, čo by
démonov zahnalo na útek a zabránilo im v
návrate. Utekajú tiež pred znamením kríža,
ale vracajú sa; takže svätená voda musí mať
veľkú silu.“
Svätená voda patrí medzi sväteniny, ktoré
Katechizmus Katolíckej Cirkvi definuje ako
„posvätné znaky, ktorými sa, určitým
napodobnením sviatostí, naznačujú a na
orodovanie Cirkvi dosahujú najmä duchovné
účinky. Sväteniny pripravujú ľudí na prijatie
hlavného účinku sviatostí a posväcujú
rozličné okolnosti života.“ Voda sama o sebe

ako matéria nič nezmôže. Boh však ustanovil
diakonov,
kňazov
a
biskupov,
aby
požehnávali vodu a táto posvätená voda sa
stáva prostriedkom Božieho požehnania.
Svätená voda je preto svätená, lebo bola
vyčlenená výhradne pre účely posväcovania
Božieho ľudu. Jej využitie je bohaté:

Oslávenie Najsvätejšej Trojice

Keď pri vstupe do kostola vložím ruku do
sväteničky alebo keď kňaz kropí ľudí
svätenou vodou a prežehnám sa, vzdávam
tým Bohu úctu a oslavujem Svätú Trojicu v
mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Náš život
by mal byť oslavou Boha a mali by sme to
prejavovať všade.

Pripomenutie krstu

Krstom sme sa duchovne narodili a stali sme
sa Božími deťmi. Svätená voda nám
pripomína našu jedinečnú identitu a náš
status kresťana. Krstom sme sa stali členmi
Katolíckej
Cirkvi
a
údmi
Kristovho
mystického tela. A tým istým krstom nám
boli zmyté všetky naše hriechy. Tento
jedinečný
akt
Božieho
milosrdenstva,
očistenia a zrieknutia sa Zlého sa istým
spôsobom aktualizuje, keď prichádzame do
kontaktu so svätenou vodou.

Sprostredkovanie požehnania a
ochrana pred útokmi Zlého

Hoci kropenie svätenou vodou nie je sviatosť,
svätená voda sa používa v súvislosti s
mnohými modlitbami a požehnaniami.
Svätenou vodou môžeme požehnať nielen
seba samých, ale aj blízkych, rodinu, dom,
chorých, pracovný priestor, ba dokonca aj
zvieratá alebo auto. Boh cez svätenú vodu
prináša nielen požehnania, ale aj ochranu
pred rôznymi duchovnými útokmi.

Mohlo by vás zaujímať...
Víkend s Bibliou
V dňoch 21.–23. 01. 2022 pozýva
občianske združenie Cleopas v spolupráci s
Domom Xaver Badín všetkých záujemcov o
spoznávanie Biblie na biblický víkend.
Pôjde o biblicko-duchovné sústredenie, kde
budú prednášky spojené so spoločnou

modlitbou a slávením Biblickej nedele
2022. Blahoslavenstvá v Starom a Novom
zákone priblížia biblisti Blažej Štrba a
Jozef Jančovič.
Viac informácií je možné nájsť na
stránkach www.xaver.sk.

