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30.1.
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cez rok
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        Farská kancelária 
Cesta pod Hradovou III/3037
040 01      Košice
Utorok : 16:00 - 17:00
Štvrtok : 19:00 - 19:30 
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www.svondreja.sk                                                                    

Farár :               JCDr. Marek Ondrej
                             prokurátor, advokát
                            Apoštolského Tribunálu Rímskej
Roty

Kaplán :            Mgr. Michal Bodnár

Duchovný otec : doc.ThDr.Radoslav Lojan, PhD.
                          dekan Teologickej fakulty v Košiciach  

 

Pondelok
24.1.

Utorok
25.1.

Streda
 26.1.

Štvrtok
 27.1.

Piatok
 28.1.

 

Rozpis svätých omší,   Tretia nedeľa cez rok  
 

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 + Anna a poďakovanie 
za nevestu Moniku16:00

+ Vasiľ

Horný Bankov 14:15

+ Klement a Miroslav16:00Rozália

8:00

Apoštol
 Informačný list                    V.ročník/4/2022 

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.

+ Štefan a Alžbeta

16:00Rozália

Sobota
 29.1.

+ Anna

+ Anna

+ Žofia

kázanie, keď keď  vysvetľoval Božie
slovo. Sv. Anton, opát, ktorý keď počul
stať z evanjelia o zanechaní všetkého,
urobil tento radikálny krok a celý svoj
život odovzdal Bohu.  Samozrejme, nikto
od nás nechce, aby sme po vypočutí state
o zanechaní všetkého, rozdali svoj
majetok a žili v maximálnej chudobe.
Nikto od nás nechce, aby sme si rezali
ruky a vylupovali oči, ak sa dostaneme
do pokušenia. Boh sa k nám prihovára
niekedy takto radikálnym spôsobom, aby
poukázal na čosi hlbšie, podstatnejšie,
čoho sa máme v živote vzdávať, na čo si
máme dávať pozor. Ale všetko s cieľom
priblížiť sa k Bohu.
Môžeme si položiť otázku: Čo prežívam
ak čítam alebo počúvam Božie slovo?
Vnímam, že to ku mne skutočne
prehovára sám Boh? Alebo to skôr
beriem ako knihu s pútavým čítaním,
so zaujímavými príbehmi, rôznymi
zvratmi udalostí, opisom úžasných
zázrakov, ktoré by som rád chcel vidieť
aj osobne?
Božie slovo môžeme prirovnať k hlasu
milého, ktorý nám chce prejaviť svoju
lásku. Napísal nám nádhernú ľúbostnú
knihu, v ktorej už tisíce rokov odkrýva
svoju lásku ku mne. Nenechávajme si
svoju odpoveď iba pre seba. Mojou
osobnou odpoveďou nech je vďačnosť
za Jeho lásku, radosť z Jeho prejavu a
láska k Nemu samému. 

Kaplán Michal. 

Slávime dnes nedeľu Božieho slova.
Toho slova, ktoré sa k nám prihovára
dennodenne. Niekedy ho počúvame s
bázňou, inokedy nám prejde pomedzi
naše starosti. Niekedy je tajomné a
zvláštne, inokedy jasné a zreteľné. Ale
ak sa nad tým zamyslíme, keď ho ľudia
počúvali na počiatku, alebo pred tisíc
rokmi, alebo dnes, vždy k nám
prehovára aktuálne.
Zamyslime sa, koľko krát sme vo Svätom
písme našli odpoveď na naše otázky.
Koľko krát sme naši povzbudenie do
situácie, ktorú sme momentálne
prežívali. Môžeme povedať, že to bola
náhoda? Vonkoncom nie. To k nám
prehováral samotný Boh. Chcel nám
niečo povedať, niečo ukázať, povzbudiť
nás. 
Ak by sme chceli Sväté písmo čítať ako
román, od začiatku do konca, boli by
sme možno sklamaní. Sväté písmo nie je
kniha na pokračovanie. Nie je to kniha,
ktorú začnem čítať a na konci si položím
otázku: „A čo teraz?“
Božie slovo, ktoré k nám prehovára, je
živé slovo. Je to slovo, ktoré pohýnalo
srdcia ľudí i pred tisíc rokmi, a chce
pohnúť aj mojim srdcom. Chce ma viac
priblížiť k pôvodcovi všetkého, čo je na
tejto zemi. Chce ma priblížiť k pôvodcovi
môjho osobného autentického a
neopakovateľného života. Z minulosti
poznáme príklady svätých, ktorých Božie
slovo zasiahlo natoľko, že radikálne
zmenili svoj život. Napríklad sv.
Augustín, ktorý sa obrátil na Ambrózovo 

Božie slovo a ja... 

Podhradová 18:00

Podhradová 18:00

Podhradová 18:00

Podhradová 18:00

Podhradová

Rozália 15:15 Za odvrátenie epidémie

+ Jozef

10:00

18:00

+ Ján18:00

Omša s platnosťou 
na nedeľu

+ Štefan a Mária

+ Alena
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Spomienka

Sviatok

Podhradová

Rozália 16:00
Féria

+ Štefan

Sv. Františka Salezského, 
biskupa a učiteľa Cirkvi

Sv. Tomáša Akvinského,
 kňaza a učiteľa Cirkvi

Spomienka

Obrátenie sv. Pavla,
 apoštola

Sv. Timoteja a Títa, 
biskupov

Spomienka

Za odvrátenie epidémie

ZBP pre Moniku
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Mohlo by vás zaujímať...
Slávenie Nedele Božieho slova

V rámci Týždňa modlitieb za jednotu
kresťanov sa 23. januára v Dóme sv.
Alžbety uskutoční slávenie Nedele Božieho
slova. Súčasťou tohto slávenia v katedrále
bude intronizácia Biblie, príhovory o
Božom slove počas sv. omší o 10:30, 15:00
a 18:00 a biblické katechézy o 10:15 a
14:45. Špeciálny priestor bude venovaný
prezentácii biblických artefaktov z
výnimočnej zbierky kazateľa Bratskej
jednoty baptistov, Michala Lapčáka, ktorú
bude možné vidieť tiež v katedrále od 9:00
do 19:00. Biblické katechézy a sv. omše
budú vysielané naživo aj prostredníctvom
internetu na Youtube kanáli Dóm sv.
Alžbety a na Antik TV od 10:15 a 14:45.
Všetci ste srdečne pozvaní pripojiť sa k
tomuto sláveniu. Bližšie info na
rlapko@gmail.com a na biblia.abuke.sk.

Škola snúbencov
Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach
otvára kurz prípravy na manželstvo, ktoré
vedú intenzívnu starostlivosť o svoj
duchovný život - Školu snúbencov. Kurz
pozostáva z 9 večerných stretnutí, 1
stretnutie trvá cca 2,5 - 3 hod. Vhodný je pre
študentov VŠ i pracujúcich. Kurz začne na
jar, len čo sa prihlási dostatočný počet
snúbencov pre vytvorenie skupinky. Viac
info na https://www.rodinake.sk/kurzy-
pripravy-na-manzelstvo/.

Duchovná obnova 
V Kláštore bosých karmelitánov v
Lorinčíku sa v termíne 11.-13. februára
2022 uskutoční duchovná obnova pre
mladých mužov, ktorí hľadajú či rozlišujú
svoje povolanie. V programe sú modlitby,
prednášky, duchovné rozhovory, adorácia
a sv. omše. Duchovnou obnovou sprevádza
br. Dušan Hricko, OCD. Prihlasovanie na
dommodlitby.lorincik@gmail.com. Viac
info na webe lorincik.bosikarmelitani.sk.

Veľká noc v Medjugorji
Cestovná kancelária NOE travel vás pozýva
na slávenie Veľkej noci v Medjugorji. V
ponuke je letecký zájazd od 13.04. -
18.04.2022 v cene 750 eur alebo zájazd
autobusom od 13.04- 19.04.2022 v cene
295 eur (bez cestovného poistenia). V
programe je okrem iného zahrnuté:
medžugorský modlitbový program so sv.
omšami, adorácie, výstup na horu zjavenia
Podbrdo, výstup na vrch Križevac,
modlitba pri soche zmŕtvychvstalého
Krista, modlitba pri hrobe pátra Slávka
Barbariča. Stačí Vám antigénový test alebo
potvrdenie o prekonaní covidu alebo
očkovanie. Prihlasovanie na tel. č. 0902
057 999, emailom info@pute.sk alebo cez
formulárhttps://bit.ly/velka-noc-
medzugorie-2022. Viac info na
www.vyveska.sk/velka-noc-v-medzugori.

Farské oznamy
Sv. omše prenášame on - line

 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, utorok, streda, piatok a sobotu  od 17:00 do 17:45.

Nedeľa po sv. omšiach, o 8:45, 9:45 a 10:45. 
Prosíme o dodržanie presného času. Ďakujeme. 

Vo štvrtok nerozdávame pred sv. omšou prijímanie z dôvodu gr. kat. liturgie.

Sväté písmo moderným pohľadom

je kniha Žalmov (150 kapitol), najkratším
je 2. Jánov list, ktorý sa zmestí iba na
jednu stranu. Biblia vznikala viac ako 1000
rokov (950 pr. Kr. – 100 po Kr.) a jej autori
pochádzali z rôzneho prostredia (králi,
roľníci, filozofi, rybári, básnici, štátnici,
učenci). Písali na rôznych miestach (púšť,
väzenie, kráľovský palác, chrám) a v
odlišných časoch (vojna, mier, hlad,
blahobyt); na troch kontinentoch (Ázia,
Afrika, Európa); v troch jazykoch
(hebrejsky, aramejsky, grécky).
Počas stáročí existencie bolo vytvorených
asi 6 miliárd exemplárov Biblie – žiadna
iná kniha toto číslo neprekonala. Bola
preložená najprv do gréčtiny a latinčiny,
neskôr aj do iných jazykov. Dnes je
kompletne preložená do 438 jazykov a
čiastočne do 2454. Je naďalej
najrozšírenejšou knihou na planéte.

Sväté písmo, hovoríme mu aj Biblia (gr.
biblos = kniha, biblia = knihy), je
zbierkou menších spisov, ktorú
rozdeľujeme na 2 časti – Starý zákon (46
kníh) a Nový zákon (27 kníh). 
Starý zákon obsahuje historické knihy
(najdôležitejších je 5 kníh Mojžišových –
Pentateuch), prorocké knihy (4 veľkí
proroci a 12 malých) a múdroslovné knihy
(Žalmy, Príslovia, atď...). Centrom Nového
zákona sú 4 evanjeliá podľa Matúša,
Mareka, Lukáša a Jána. Ďalej tu máme
Skutky apoštolov, Zjavenie apoštola Jána –
Apokalypsu a najpočetnejšiu skupinu kníh
Nového zákona - listy (sv. Pavla (13) a
ostatných apoštolov). 
Sväté písmo je kniha pomerne objemná.
Má 1 189 kapitol rozdelených do 31 173
veršov. Ak by sme ju napísali na jednu
priamku vytvorila by riadok dlhý 10 km.
Najdlhším spisom Biblie 

vzorov viery a zároveň je jedinou knihou,
o ktorej môžeme povedať, že ju napísal
Boh.
Sväté písmo samozrejme nespadlo z neba.
Duch Svätý inšpiroval reálnych ľudí, aby
tvorili pod Božím vedením. Tradícia
hovorí, že spoluautorov Biblie je okolo 40.
My už dnes vieme, že tých, ktorí
spolupracovali na vzniku Písma bolo
omnoho viac. 

Kresťanstvo bez Svätého písma je ako
počítač bez pevného disku. Sväté písmo
totiž v sebe nesie „operačný systém“ celého
kresťanstva, hovorí nám kto je Boh a kto
sme my, z nej vieme všetko o Ježišovi,
obsahuje množstvo „aplikácií“, ktoré keď
spustíme vo svojom živote, tak nás vedú k
spáse. Sväté písmo je úžasnou databázou
modlitieb, prísloví, príbehov. Nesie v sebe
životopisy mimoriadnych 

Fakty a zaujímavosti o Svätom písme

Milodary
Na kostol: bohuznáma 20€ a 50€. Na kaplnu sv. Rozálie: bohuznáma 50€. 

Na Pastoračné centrum: bohuznáma 15€, 20€ a 50€.
Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!

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

Zbierka na výstavbu Pastoračného centra činila 680,05 €. 
Na Hornom Bankove 82,36 €. 

 Úprimné Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.


