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Podhradová

18:00

Poďakovanie
za dar života o. Mareka

Rozália

16:00

ZBP pre Ivetu (60 rokov)

Podhradová

18:00

ZBP pre rod. Kažimírovú
a deti Dagmar a Olivera

Rozália

16:00

+ Jozef

Podhradová 18:00

+ Mária Spoločníková

Rozália

16:00

ZBP pre bohuznámu rodinu

Sv. Školastiky,
panny
Spomienka

Podhradová

18:00

+ Jozef, Marta a Vladimír

Rozália

16:00

+ Irena

Preblahoslavenej
Panny Márie Lurdskej

Podhradová

18:00

ZBP pre Gabrielu

Svetový deň chorých

Rozália

16:00

Za odvrátenie epidémie

Omša s platnosťou
na nedeľu

Podhradová

18:00

ZBP pre Martina s rodinou

8:00

ZBP pre Annu

Šiesta nedeľa
cez rok

Podhradová

9:00
10:00

+ Jozef

Horný Bankov 14:15
Rozália

Farár :
Roty
Kaplán :

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

15:15

ZBP pre Gustáva
a pomoc zo závislosti

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
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Piata nedeľa cez rok
Slovo života - Február 2022

„Toho, kto prichádza ku mne,
neodoženiem.“ (Jn 6, 37)
Tento Ježišov výrok je súčasťou jeho
dialógu so zástupom po zázračnom
rozmnožení chlebov tak, aby bol dostatok
pre všetkých. Zástup ho hľadal a
požadoval ešte nejaké ďalšie znamenie,
aby v neho uverili.
Ježiš ukazuje, že práve on je znamením
Božej lásky, ba dokonca on je tým Synom,
ktorý dostal od Otca poslanie prijímať a
privádzať späť do jeho domu každé
stvorenie, konkrétne každú ľudskú bytosť,
ktorá bola stvorená na jeho obraz. Áno,
lebo Otec sa sám chopil iniciatívy a
priťahuje všetkých k Ježišovi a každému
vkladá do srdca túžbu po živote v plnosti,
čiže po spoločenstve s Bohom a s každým
blížnym.
Ježiš teda neodmietne nikoho, aj keby sa
cítil akokoľvek vzdialený od Boha, pretože
Otcova vôľa je: nestratiť nikoho.
„Toho, kto prichádza ku mne,
neodoženiem.“
To je naozaj dobrá správa: Boh nesmierne
miluje všetkých, jeho láskavosť a
milosrdenstvo sa dotýka každého muža a
ženy. On je trpezlivý a milosrdný Otec,
očakáva každého, kto sa, pobádaný
vnútorným hlasom, vydal na cestu.
My sme často zaťažení nedôverčivosťou:
Prečo len by ma mal Ježiš prijať? Čo odo
mňa chce? V skutočnosti Ježiš od nás
žiada len to, aby sme sa ním nechali
pritiahnuť a oslobodili svoje srdce od
všetkej ťažoby, aby mohlo s dôverou prijať
jeho nezištnú lásku. Takéto pozvanie je

však zároveň podnetom pre našu
zodpovednosť. A naozaj, ak z Ježišovej
strany zakúšame toľkú láskavosť, prebúdza
to aj v nás ochotu prijímať ho v každom
blížnom: v mužovi či žene, v zdravom
alebo chorom, v osobách z nášho
prostredia či s inou kultúrou… A
neodmietneme nikoho.
„Toho, kto prichádza ku mne,
neodoženiem.“
V kanadskej provincii Québeck je
kresťanské spoločenstvo, ktoré žije podľa
Slova a venuje sa pomoci pri prijímaní
množstva rodín, ktoré prichádzajú do
Kanady z rôznych končín sveta. Z
Francúzska, Egyptu, zo Sýrie, z Libanonu,
Konga… milo prijímajú všetkých a
poskytujú im pomoc pri začlenení sa do
miestnej spoločnosti. Vyžaduje si to
pripravenosť odpovedať im na množstvo
otázok, vypĺňať formuláre potrebné pre
štatút utečencov alebo na pobyt,
spolupracovať so školou kvôli deťom,
sprevádzať ich pri spoznávaní nového
prostredia. Dôležitý je aj zápis do kurzov
francúzštiny a hľadanie práce.
Guy a Micheline píšu: „Jedna rodina zo
Sýrie prišla do Kanady, lebo utekali pred
vojnou. Tu sa stretli s inou rodinou, čo
práve prišla a bola ešte úplne
dezorientovaná. Na sociálnej sieti rozbehli
akciu solidarity a mnoho priateľov
zariadilo všetko najnutnejšie: postele,
sedačku, stoly, stoličky, kuchynský riad,
odev. Deti z našich rodín podľa vzoru
svojich rodičov samy ponúkli svoje knižky
a hračky. Nakoniec dostali viac, ako
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potrebovali, a tak aj zas aj oni mohli hneď
pomôcť iným chudobným rodinám v ich
bloku. Slovo života na ten mesiac bolo
naozaj veľmi vhodné: ‚Milovať budeš
svojho blížneho ako seba samého!‘“
„Toho, kto prichádza ku mne,
neodoženiem.“
Toto Božie slovo môžeme uvádzať do
života tak, že budeme, či už jednotlivci
alebo spoločenstvo, svedkami Otcovej
blízkosti pred každým blížnym.
Pomôže nám nasledujúca meditácia Chiary
Lubichovej o láske a milosrdenstve. Chiara
píše: „Milosrdenstvo (…) je láskou, ktorá
otvára srdce a náruč pre úbožiakov, (…)
životných stroskotancov a kajúcnych

hriešnikov. Je láskou, ktorá dokáže prijať
poblúdeného blížneho, priateľa, brata či
neznámeho človeka a odpustiť mu
nekonečne veľakrát. (…) Je láskou, ktorá
nemeria a nebude meraná. Je to
prekvitajúca
láska,
je
hojnejšia,
univerzálnejšia, konkrétnejšia než tá, ktorú
mala duša predtým. Naozaj pociťuje, ako
sa v nej rodia pocity podobné Ježišovým,
uvedomí si, že pri každom, koho stretne,
má pred očami Božie slová: ,Ľúto mi je
zástupu‘ (porov. Mt 15, 32). Milosrdenstvo
(…) Milosrdenstvo je najvyšším prejavom
lásky, tej, ktorá ho koná. A láska premáha
bolesť, pretože bolesť je len v tomto živote,
no láska pretrvá aj do ďalšieho. Boh dáva
prednosť milosrdenstvu pred obetou.“

Mohlo by vás zaujímať
9. online púť v Domčeku
Tím Domčeka vo Vysokej nad Uhom
pozýva mladých na najbližšiu online púť,
ktorá sa uskutoční v sobotu 12. februára so
začiatkom od 9.00 hod. Témou stretnutia
bude Víťazstvo lásky a pozvanie prijali
hostia manželia Hoxarovci z Liverpoolu,
zakladatelia seminára Otcovo srdce. Live
stream bude možné sledovať na Fb
domčeka: @domankykolesarovej. Viac info
na domcek.org alebo na Fb.
Rodinné centrum Ovečka
Rodinné
centrum
Ovečka
ponúka
rôznorodé aktivity pre rodiny s deťmi od 010 rokov. V centre je k dispozícii škôločka
pre deti od 2,5-5 rokov, montessori kurzy,
katechézy Dobrého pastiera, cvičenia pre
deti,mamičky, škola dojčenia, predpôrodná
príprava, prednášky, a iné. Od 1. februára
2022 sa otvárajú tvorivé dielničky pre deti

od 2,5-6 rokov, od 10. februára 2022 bude
prebiehať cvičenie pre deti od 3 - 6 rokov Zdravý chrbátik s fyzioterapeutkou M.
Tomášovou. Centrum Ovečka sídli na adrese
Krmanova 3, Košice. Viac informácií o
aktivitách centra a prihlasovanie nájdete na
stránke rcovecka.sk.
Videozáznamy zo slávenia Nedele
Božieho slova
Centrum pre štúdium biblického a
blízkovýchodného sveta ponúka na svojej
webovej
stránke
videozáznam
a
fotodokumentáciu zo slávenia Nedele
Božieho slova. Nájdete tam nahrávky
katechézy o Svätom písme a záznam sv.
omše, taktiež videoprehliadku a fotografie
z výstavy biblických artefaktov zo
súkromnej zbierky Michala Lapčáka,
kazateľa Bratskej jednoty baptistov.
Webová stránka centra: biblia.abuke.sk.

Sv. omša za zosnulých
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:
Jozef Burian (60), Zuzana Vladimírová (91), Anna Baranová (92), Ján Čižmár
(36), Jozef Varga (85), Gizela Eva Mazagová (79).
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Vyhlásenie Svetového dňa chorých (11. február)
Pápežovi Jánovi Pavlovi II. diagnostikovali
Parkinsonovu chorobu v roku 1991. Jeho
diagnóza ale bola zverejnená neskôr a je
významné, že sa rozhodol ustanoviť
Svetový deň chorých iba jeden rok od
objavenia choroby. Vyhlásil ho 13. mája
1992 a stanovil na dátum 11. februára.
Pápež vybral tento dátum, pretože ho pri
atentáte ochránila Panna Mária.
Choroba nebola pre Jána Pavla II. len
negatívna, ale skrze Krista, ktorý ju
zbavuje dimenzie „nezmyslu“ a pretvára ju
na dimenziu „misie“, sa stáva Božou
návštevou; spôsobom, ako svedčiť o láske,
službe, aby sa tak civilizácia človeka
premenila na civilizáciu daru.
Pápež, ktorý sa týči nad svätými
dvadsiateho storočia, dokázal svedčiť o
tom, ako sa Kristov kríž, ktorý nosil v ruke
počas mnohých ciest, stal telesným krížom,
a tak sa ukázal, aby ho všetci ľudia

pochopili. V poslednom období svojho
pontifikátu učil, že utrpenie je naliehavou
výzvou na lásku.
Liturgická
spomienka
Panny
Márie
Lurdskej je tak charakterizovaná ako deň
osobitnej modlitby a obetovania utrpenia.
Tento deň bol vybraný, pretože mnoho
pútnikov a návštevníkov Lúrd uviedlo, že
boli uzdravení na príhovor Panny Márie. V
roku 2013 pápež Benedikt XVI. oznámil
svoju rezignáciu práve počas tohto sviatku
a uviedol, že dôvodom jeho gesta bolo aj
jeho zhoršujúce sa zdravie.
V súčasnosti sa v tento deň v mnohých
farnostiach konajú osobitné sväté omše a
po nich sa udeľuje veriacim pomazanie
chorých ako posila pre tých, ktorí sú
skúšaní chorobou. Teda táto sviatosť nie je
určená iba tým, ktorí sa ocitnú v
posledných chvíľach života, ale všetkým,
ktorí zápasia s chorobami.

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. Štvrtok od 17:30
Nedeľa po sv. omšiach, o 8:45, 9:45 a 10:45.

Milodary
Na kostol: bohuznáma 30€.

Bezhotovostné milodary
Na kaplnku sv.Rozálie : bohuznáme 10, 20, 10, 20 €.
Na kostol : bohuznáme 20, 5, 15, 15, 120, 5, 50, 50, 15, 30, 50, 15, 5, 50, 10 ,50, 50,
100, 30, 50, 15 ,30, 200, 20, 100, 20, 10, 5, 15, 30, 30, 15, 10, 10, 5, 15, 10.
Na Pastoračné centrum : bohuznáme 20, 15, 10, 40, 20, 10, 50, 40, 10, 50, 30, 10,
1, 10, 10, 50, 50, 20, 10, 20, 30, 10 ,100, 100, 20, 15, 30, 10, 10, 200, 15, 20, 5, 100,
rodina Spišáková 100, rodina Rybárová 100 €.
Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť
a pastoračné centrum!

