
 

Podhradová
Nedeľa

6.2.
Piata nedeľa 

cez rok

9:00

        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                                                                    

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
31.1.

Utorok
1.2.

Streda
 2.2.

Štvrtok
 3.2.

Piatok
 4.2.

 

Rozpis svätých omší,   Štvrtá 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 16:00

ZBP pre Alžbetu a Ladislava

Horný Bankov 14:15

ZBP pre Karela16:00Rozália

8:00

Apoštol
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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.

+ Vincent

16:00Rozália

Sobota
 5.2.

ZBP pre Nelku, Riška 
a ich mamku

+ František, Jozef, Štefan, 
Martin a Peter

Za odvrátenie epidémie

toku dejín? Bol akýmsi potulným učiteľom
tej doby? Bol to rebel proti zaužívaným
praktikám židovských predstaviteľov? Bol
to inovátor, prorok, mág...? Bol to
skutočne Boží Syn? Toto sú otázky, nad
ktorými sa zamýšľajú mnohí. Niektorí chcú
pochopiť Krista, iní sa ho snažia poprieť.
Niektorí ho chcú spoznať, iní naň
zabudnúť. Pohľady a postoje mnohých ľudí
sú mnohoraké. Dokonca, ani my kresťania,
nemáme rovnaký pohľad na Krista. Ale to
všetko nie je až tak podstatné.
Najdôležitejšie je vedieť odpoveď na
otázku: Kto je pre mňa Ježiš?
Isto, teraz by bolo najvhodnejšie ponúknuť
možné odpovede, z ktorých by sme si
vedeli vybrať. Ale nie... Odpoveď musíme
nájsť každý vo svojom srdci, vo svojom
živote. Odpoveď na túto otázku sa nedá
naštudovať. Nedá sa nájsť v knihách,
vyhľadať na internete. Nie je to odpoveď
formou testu s možnosťami. Odpoveď
dokážeme nájsť jedine vo svojom živote. V
tom, ako sa správame, či dokážeme
povedať Ježišovi: „Dôverujem Ti.“ Či nás
bolí srdce, keď padneme alebo zhrešíme.
Či sme šťastní, ak prijímame sviatosti,
znaky Božej lásky. Či nás neodrádza
prípadne odlúčenie. Či dokážeme milovať
Krista, aj keď je nám ťažko. 
Hľadajme jednoduché odpovede priamo v
našom živote. Kristus nech nie je pre nás
„eschatologická teofania, ktorá ontologicky
udržuje intencionalitu našich
podvedomých a medziľudských vzťahov“.
Nech je pre nás niekým blízkym... Naším
priateľom, učiteľom, spoločníkom, tým, 

Začal by som jedným teologickým vtipom,
ktorý mi povedal kedysi jeden môj dobrý
kamarát: 
Ježiš sa pýtal apoštolov: „Za koho ma
pokladáte?“ 
Odpovedal Šimon Peter: „Ty si
eschatologická teofania, ktorá ontologicky
udržuje intencionalitu našich
podvedomých a medziľudských vzťahov.“
Ježiš na to: „Čo?...“
Počas jednej z prednášok na teologickej
fakulte sme preberali komplikované pojmy
a vysvetlenia. Vyučujúci videl, že máme v
tom chaos a povedal nám jednu veľkú
pravdu. „Učíte sa tieto veci komplikovane
preto, aby ste ich potom vedeli vysvetliť
ľuďom jednoducho.“ A naozaj mal pravdu.
Človek potrebuje ovládať základ, i keď
znie komplikovane, aby to mohol
pochopiteľne a jednoduchšie vysvetliť
druhým. 
Čo to znamená v praxi pre nás? Ježiš
hovorí: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré
ste práve počuli.“ Ale prítomní v synagóge
sa viac zamerali na im známy pôvod
Ježiša: „Vari to nie je Jozefov syn?“
Nepochopili, čo im chcel povedať,
nepochopili, aké posolstvo im odkázal. V
tej chvíli si neuvedomovali, že sa práve
prepisujú dejiny viery a náboženstva.
Krista pokladali iba za syna obyčajného
tesára z Nazareta.
V čom sme ale my iní od vtedajších
Ježišových súčasníkov? Akými očami sa
pozeráme na Neho? Kým je pre nás Ježiš?
Bol iba historickou postavou, ktorá nie
príliš výrazným spôsobom zasiahla do  

Kto je pre mňa Ježiš?

Podhradová 18:00

Podhradová 18:00

Podhradová 18:00

Podhradová 18:00

Podhradová

Rozália 15:15 Za odvrátenie epidémie

+ Anna

10:00

18:00

+ Eugen18:00

Omša s platnosťou 
na nedeľu

+ Alena

+ z rodiny Prezbruchovej 
a Matejovej

        30.1.2022           Štvrtá nedeľa cez rok  

Spomienka

Sviatok

Podhradová

Rozália 16:00

Féria

+ Anna

Obetovanie Pána 
- Hromnice

Za odvrátenie epidémie

+ Ján

Sv. Jána Boska, kňaza

Za odvrátenie epidémie

Féria

Féria



Mnoho rokov, šťastných rokov...
Milý duchovný otec Marek.

 
Deň Tvojich narodenín sa blíži. 

Veľký deň v živote každého človeka, v ktorý sme kedysi prvý krát uzreli svetlo na
tomto svete, si s radosťou a vďačnosťou pripomíname rok čo rok. 

Tento deň, 5. februára, sa blíži aj u Teba. 
Nie je to len prelom rokov, po ktorom sme o čosi starší. Je to nová príležitosť, nový
začiatok a opätovný dôvod ďakovať. Osobne ďakovať Pánu Bohu za tento veľký
dar a príležitosť spolupráce na Jeho stvoriteľskom pláne. Ďakovať za možnosť

rozvíjať svoj vlastný život a obohacovať ním iných. Je tu aj vďačnosť nás ostatných,
ktorí máme možnosť byť s Tebou, stretávať Ťa, rozprávať sa s Tebou a poznať
Ťa. Teraz, keď sa blíži prienik rokov v Tvojom živote, chceme ďakovať aj my za

dar Tvojho života, ktorým obohacuješ tie naše.
Nech Ti Pán dá hojnosť ďalších rokov, nech Ťa Pán obdarí radosťou v srdci,

vytrvalosťou v povolaní a dobrými ľuďmi naokolo. Aj keď sa v živote niektorí otočia
chrbtom, aj keď niektorí sklamú, nech Ti Boh vždy dá milosť stretnúť tých, ktorí

Ťa pozdvihnú, potešia a povzbudia, jednoducho tých, ktorí budú pri Tebe.
 

„Mnoho rokov, šťastných rokov, nech sa náš Pán daruje Vám.
Pokoj, zdravie, požehnanie, nech sa náš Pán daruje Vám.“

 
Prijmi srdečné blahoželanie, ktoré Ti píšem aj v mene duchovného otca Rada,
vďačných farníkov z Podhradovej, Rozálie i Bankova, a v mene ďalších iných.

Kaplán Michal.
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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, sobota  od 17:00 do 17:45.

Nedeľa po sv. omšiach, o 8:45, 9:45 a 10:45. 
 

V stredu, 2.2., na sviatok Obetovania Pána si môžete doniesť do kostola sviece, 
ktoré budú požehnané, ako je zvykom v tento sviatok.

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

ľudského života a dáva im zmysel
vzhľadom na konečné a trvalé dobro
človeka. Jedna z modlitieb na požehnanie
sviec to vyjadruje takto: 
"Bože, pôvodca a zdroj všetkého svetla, ty
si dnes spravodlivému Simeonovi ukázal
Ježiša Krista ako pravé svetlo, ktoré prišlo
osvietiť všetkých ľudí; vrúcne ťa prosíme,
vypočuj prosby svojho ľudu: posväť tieto
sviece, ktoré ponesieme v sprievode na
tvoju oslavu, a veď nás cestou čnosti, aby
sme vošli do svetla večnej slávy. Skrze
Krista, nášho Pána. Amen.“

Sviatok Obetovania Pána – tzv. Hromnice –
si spájame s hromničnou sviečkou, ktorú
nám kňaz v tento deň požehná pri svätej
omši. Jej význam si ľudia najčastejšie
vysvetľujú ako ochranu pred búrkou alebo
inými nebezpečenstvami. Hromničná
sviečka však nie je nejakým samostatným
nástrojom na ochranu človeka. Jej plameň
nám má pripomínať predovšetkým potrebu
byť v Božej milosti a dôvere v Božiu lásku
k človeku. Potom svetlo viery osvecuje
pokojom a radosťou z Božej prítomnosti aj
tie najťažšie chvíle v pozemskom putovaní 

Hromničná sviečka

Milodary
Na kostol: z krstu Jozefa Šuľaka 50€. Na Pastoračné centrum: bohuznámy 50€.

 
Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!

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

      Jednoducho, nech je pre nás tým, na
kom sa spĺňajú potešujúce slová proroka
Izaiáša každým dňom a, pre nás, hlboko
blízkym a osobným spôsobom. 

Kaplán Michal.

koho máme radi, s kým chceme zdieľať svoj
život. Nech je pre nás tým, kto požehnáva
naše kroky, kto obväzuje naše rany, kto nás
potešuje v smútku, kto zdieľa s nami našu
radosť, kto je pri nás, keď ho potrebujeme. 


