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Milodar je možné poslať na účet 
Farnosti sv. Ondreja, apoštola

SK43 0900 0000 0050 4444 0094
aj oskenovaním QR kódu 
v aplikácii Vašej banky.

 16:00Rozália

Rozália Za odvrátenie epidémie16:00

Za odvrátenie epidémie

Horný Bankov 14:15

Za odvrátenie epidémie16:00Rozália

8:00

Apoštol
 Informačný list                    V.ročník/3/2022 

Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice
                                                              Dobrovoľný príspevok

 

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.

+ František

16:00Rozália

Sobota
 22.1.

+ Eugen

ZBP pre rod. Petrušovú 
a Brindzovú

Za odvrátenie epidémie

uctievať ho. Poslaním kresťanov je teda byť
znamením ako tá hviezda, aby viedli ľudstvo
smädné po Bohu a privádzali ho ku Kristovi,
majú byť Božím nástrojom na uskutočnenie
jednoty všetkých ľudí.“ Hviezda, ktorá
zažiarila mudrcom, je pre všetkých, zažína sa
predovšetkým v hĺbke svedomia, ktoré sa
nechá osvietiť láskou. Všetci môžeme zaostriť
svoj zrak, aby sme ju spozorovali a vydali sa
na cestu, nasledovali ju a dosiahli cieľ,
stretnutie s Bohom a s bratmi v našom
každodennom živote, aby sme sa so všetkými
podelili o naše bohatstvo.
Základom je ctiť si Boha, uznať sa pred ním
takí, akí sme: malí, krehkí, vždy potrebujúci
odpustenie a milosrdenstvo. Vďaka tomu sme
schopní úprimne prejaviť rovnaký postoj voči
ostatným. Táto úcta, ktorá patrí jedine Bohu,
sa naplno prejavuje v adorácii.
Na pomoc nám prichádzajú slová Chiary
Lubichovej: „(…) Čo to znamená ,klaňať sa‘
Bohu? Je to postoj, ktorý je zameraný iba na
neho. Klaňať sa Bohu znamená povedať mu:
,Ty si všetko‘, čiže: ,Si tým, kým si‘ a ja mám
v živote nesmiernu výsadu uvedomovať si to.
(…) 
Znamená to (…): ,Ja som nič.‘ Lenže
nehovoriť to len slovami. Aby sme mohli
uctievať Boha, musíme potlačiť samých seba a
umožniť, aby víťazil v nás i vo svete. (…) No
najistejší spôsob, ako dosiahnuť bytostné
vyhlásenie ničoty nás samotných a toho, že
Boh je všetko, je úplne pozitívny. Jediné, čo
treba spraviť, aby sme ustúpili od vlastných
myšlienok, je myslieť na Boha a mať jeho
myšlienky zvestované v evanjeliu. Jediné, čo
treba na potlačenie našej vôle, je plniť jeho
vôľu, tú, ktorá sa nám ukazuje v prítomnom
okamihu. Na potlačenie našich rozlietaných
citov stačí mať v srdci lásku k nemu a k našim
blížnym, podeliť sa s nimi o bolesti, trápenia,

„Videli sme jeho hviezdu na východe 
a prišli sme sa mu pokloniť.“ (Mt 2, 2) 

Tieto slová zaznamenáva len Matúšovo
evanjelium. Vyslovila ich skupinka
niekoľkých „mudrcov“, ktorí prišli zďaleka
na pomerne záhadnú návštevu maličkého
Ježiša. Tvoria malú skupinku, čo podstúpila
dlhú cestu za akýmsi malým svetielkom pri
hľadaní väčšieho, všeobecného svetla: Kráľa,
ktorý sa už narodil a je tu na tomto svete. Nič
viac sa o nich nevie, no táto epizóda
poskytuje množstvo podnetov na zamyslenie
a pre kresťanský život.
Pre tohtoročné slávenie Týždňa modlitieb za
jednotu kresťanov ju vybrali a navrhli
kresťania z Blízkeho východu . Je to vzácna
príležitosť opäť pokračovať spoločnou cestou,
otvorení vzájomnému prijatiu, ale
predovšetkým Božiemu plánu byť svedkami
jeho lásky ku každému človeku a národu na
zemi.
V dokumente, v ktorom kresťania z Blízkeho
východu predkladajú návrhy na tento Týždeň
modlitieb, píšu: (…) Hviezda, ktorá sa zjavila
na judskom nebi, predstavuje dlho očakávané
znamenie nádeje, ktoré vedie mudrcov a v
nich v skutočnosti všetky národy zeme na
miesto, kde sa zjavil pravý Kráľ a Spasiteľ.
Hviezda je dar a pre celé ľudstvo je znakom
milujúcej Božej prítomnosti. (…) Mudrci nám
zjavujú, že Boh chce jednotu všetkých
národov. Prišli z ďalekých krajín a zastupujú
rôzne kultúry, no všetci sú pobádaní
rovnakou túžbou uvidieť a spoznať Kráľa,
ktorý sa práve narodil: zhromaždili sa spolu v
betlehemskej jaskyni, aby si ho uctili a
ponúkli mu svoje dary. Kresťania sú povolaní
byť vo svete znamením jednoty, ktorú si Pán
praje pre svet. Aj keď patria k rôznym
kultúram, rasám a jazykom, kresťania majú
niečo spoločné, hľadajú Krista a túžia 

Slovo života - Január 2022

Podhradová 18:00

Podhradová 18:00

Podhradová 18:00

Podhradová 18:00

Podhradová

Rozália 15:15 Za odvrátenie epidémie

+ Ľubomír

10:00

18:00

+ Terézia18:00

Omša s platnosťou 
na nedeľu Poďakovanie Pánu Bohu

+ Valéria, Viliam,
Antónia a Ľudovít
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Spomienka

Féria

Féria

Podhradová

Rozália 16:00
Féria

+ Vladislav

Sv. Antona, opáta

Sv. Agnesy, 
panny a mučenice

Spomienka
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Farské oznamy

Sv. omše prenášame on - line

Návšteva bohoslužieb v režime OP s maximálnou kapacitou 50 %.

 Pondelok – piatok: Kaplnka sv. Rozálie o 16:00, 
Nedeľa: Farský kostol o 10:00.

Individuálnu pastoračnú činnosť
 (sviatosť zmierenia, sv. prijímanie) pre tých, ktorí sa kvôli
opatreniam nemôžu zúčastniť bohoslužieb vykonávame: 

Pondelok - sobota  od 17:00 do 17:45; vo štvrtok od 17:30.
Nedeľa po sv. omšiach, o 8:45, 9:45 a 10:45. 

Prosíme o dodržanie presného času. Ďakujeme. 

Čo vieme o meste Kána Galilejská...
Biblie, ani v inom zdroji z tých čias. Je veľa
teórií o umiestnení biblickej Kány. V Jánovom
evanjeliu sa nedočítame o žiadnom bližšom
určení miesta svadby. Veľa súčasných
kresťanov pripisuje príbehu o svadbe v Káne
skôr teologický ako historický alebo
geografický význam. Moderní biblickí
bádatelia sa však zhodujú v tom, že Jánovo
evanjelium bolo určené spoločenstvu
židovských kresťanov pravdepodobne žijúcich
v Judei, čo znamená, že by evanjelista s istotou
nepísal o neexistujúcom mieste. V Galilei
existujú štyri dediny, ktoré mohli byť biblickou
Kánou. Podľa Catholic Encyclopedia z roku
1913 sa podľa tradície siahajúcej do 8. storočia
považuje za biblickú Kánu dnešný Kafr Kanna
v Izraeli, ležiacia približne 7 km
severovýchodne od Nazaretu. Mnohí súčasní
bádatelia však uvádzajú aj iné možnosti,
napríklad zaniknutú dedinu Chorbat Kana,
ležiacu 9 km severnejšie, alebo Ajn Káná
bližšie k Nazaretu a lepšie zodpovedajúcu
etymologickému základu. Dedina Káná v
južnom Libanone je málo pravdepodobným
kandidátom na biblickú Kánu.

Kána Galilejská je mesto niekoľkokrát
zmieňované v Jánovom evanjeliu. Najznámejší
úryvok je o svadbe v Káne. Biblické mesto v
Galilei býva stotožňované s rôznymi miestami,
najčastejšie s dnešným izraelským mestom Kafr
Kanna. 
Kána je známym miestom, kde podľa Jánovho
evanjelia Ježiš vykonal svoj prvý zázrak -
premenu veľkého množstva vody na víno
počas svadobnej hostiny, keď sa minulo víno
zabezpečené ženíchom. Žiadne zo
synoptických evanjelií túto udalosť nespomína,
ale v Jánovom evanjeliu má značnú
symbolickú dôležitosť: je prvým zo siedmich
zázrakov, znamení, ktorými je potvrdzované
Ježišovo božstvo, a okolo ktorých je
evanjelium vystavané.
Ďalšia zmienka o Káne v Jánovom evanjeliu sa
vzťahuje na Ježišovu návštevu tohto mesta,
kde ho vyhľadal kráľovský úradník z blízkeho
mesta Kafarnaum, ktorého syn bol ťažko chorý
a umieral. Ďalej je v tom istom evanjeliu
uvedené, že apoštol Natanael (zvyčajne
stotožňovaný s apoštolom Bartolomejom)
pochádzal z Kány. Zaujímavosťou je, že Kána
Galilejská sa nespomína v žiadnej inej knihe 

ktorom máme podiel pri spoločnej modlitbe,
nás musí viesť k prechodu v našich životoch,
v našich cirkvách a v celom svete na nové
cesty. (…) Dať sa do služby evanjeliu dnes
vyžaduje úsilie pri bránení ľudskej
dôstojnosti,  predovšetkým  tých  najchudob-
nejších, najslabších a vylúčených zo
spoločnosti. (…). Novou cestou pre cirkvi je
cesta viditeľnej jednoty, po ktorej kráčame s
obetami, nebojácne a s odvahou, tak, aby deň
čo deň Boh skutočne kraľoval vo všetkých
(porov. 1 Kor 15, 28).“ 

Letizia Magriová

problémy aj radosti. Ak sme my stále
,láskou‘, bez toho, aby sme si to uvedomili,
stávame sa ničím pre nás samotných. A tým,
že žijeme s postojom, že my sme ničím,
svojím životom potvrdzujeme Božiu
nadradenosť, to, že Boh je všetko, a
dostávame sa k pravej adorácii.“ 
Prijmime závery kresťanov z Blízkeho
východu: „Po stretnutí so Spasiteľom a
spoločnej poklone dostali mudrci vo sne
pokyn a inou cestou sa vrátili do svojich
krajín. Podobným spôsobom spoločenstvo, na 

Na kostol: bohuznáma 30 €.

Milodary

Opatrenia účasti na bohoslužbách účinné od 12. januára 2022
 

V zmysle najnovších opatrení pre organizáciu hromadných podujatí platných od 12.1.2022
sa bohoslužby môžu konať v režime OP s maximálnou kapacitou 50 %.

 (účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, povinné sedenie, OP, odstupy)
Z toho dôvodu nie je potrebné sa na bohoslužby v našom farskom kostole registrovať.

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

a pastoračné centrum!

Dnešnú nedeľu je zbierka na výstavbu 
Pastoračného centra. 

Úprimné Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
 

Mohlo by vás zaujímať...

Centrum pre rodinu Sigord Vás pozýva na
seminár Otcovo srdce s Robertom a Vicki
de Hoxar, ktorý sa uskutoční v dňoch
03.-08.02.2022. Seminár ponúka
autentické, intímne poznanie Boha a jeho
lásky voči nám. Príďte objaviť
neuveriteľnú slobodu o pravde syna a
dcéry.  Počas seminára môžete zažiť

 teologické a biblické vyučovanie a výklad
objavujúci aspekt Božej pravdy, jeho
charakteru a osobnosti, ktorý ste možno
doteraz nepoznali. Táto škola zmení vaše
srdcia. Príspevok za seminár je 160 EUR.
Kontakt: centrum.rodina@gmail.com, tel.č.
0903 983 316. Viac info na stránke
centrumsigord.sk. 

Od 18.-25.1. je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 
V týchto dňoch obetujme svoje osobné modlitby práve na tento úmysel. Sv. omša za zosnulých 

V nedeľu 2.1. o 15:15 bola slúžená v kaplnke sv. Rozálie sv. omša za našich drahých
zosnulých. Zvlášť sme si spomenuli na týchto najdrahších, ktorí nás opustili v ostatnom
čase: Mária Dudrová (75), Peter Bača (82), Štefan Ciba (88), Gizela Peulovičová (88),
Ladislav Likér (74), Anna Karatníková (79), Anna Dzurová (94), Helena Lazárová (96),
Viktor Bakoš (59), Mária Komárová (76), Michal Komár (81), Milan Fischer (58), Helena
Verešpejová (77), Otto Polák, Margita Bartošová, Mária Kresáčová, Rudolf Bezák, Pavel
Sedlák. 

Odpočinutie večné daj im Pane!

Seminár Otcovo srdce


