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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 16:00

Horný Bankov 14:15

+ Juraj a Alžbeta16:00Rozália

8:00

Apoštol
 Informačný list                    V.ročník/8/2022 

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.

ZBP pre Evu a Evu

16:00Rozália

Sobota
 26.2.

+ Terézia

+ Terézia

Za odvrátenie epidémie

tvrdo napomínal, ale s láskou.
Hriešnikom kázal o zmene života a
prijímal ich s láskou. Neosopil sa na
apoštolov, keď zaspali v dôležitej chvíli
Jeho života, keď sa rozutekali. A
nakoniec, na kríži, v tej najväčšej
bolestnej agónii, prosí Otca, aby odpustil
tým posmievačom a provokatérom pod
krížom. 
Bral ich Ježiš ako nepriateľov? Nie. Bral
ich ako obete toho najväčšieho nepriateľa
– diabla. Ježiš vždy, keď spomína
nepriateľa, myslí tým diabla, zlého
ducha, ktorý chce uchvátiť dušu človeka
do večného zatratenia. Jedno z ovocí
pôsobenia diabla je hnev a nenávisť.
Takže, keď nám Ježiš hovorí: „Miluj
svojho nepriateľa“, myslí tým: „Prejav
lásku, odpustenie a súcit tomu, ktorý bol
oklamaný diablom.“ 
Možno sme sa v živote stretli s ľuďmi,
ktorí boli, ľudskou rečou povedané, zlí.
Častokrát koreňom tejto „zloby“ je
vlastná bolesť, ktorú daný človek môže
prežívať. Možno je to prejav zranenia,
ktoré si nesie roky, ale my to nevidíme.
Pred sebou vidíme iba nepríjemného
človeka, ktorý nám možno ublížil, a my
sa na neho hneváme. A ešte keď sedí v
kostole v lavici predo mnou, tak to je už
vrchol...
Ježiš nás svojou rečou varuje pred tým
najhorším nepriateľom, aby sa nezmocnil
našej duše, aby ju nenaplnil zlobou,
hnevom, odsúdením, ba až túžbou po
pomste. 
Jeden kňaz mi raz povedal: „Vieš, ako
účinne premôžeš svojho nepriateľa? 

Poznáme to... Niekto nám ublíži alebo nás
zradí, oklame, vysmeje, zraní, dáva
najavo, že nás nemá rád. Takémuto
človeku sa potom vyhýbame, možno sa
kvôli nemu trápime alebo sme nahnevaní.
Takéhoto človeka zvykneme nazvať aj
nepriateľom a stránime sa ho. Všetko je
akosi v poriadku, ak toho človeka
nevidíme, nekontaktujeme sa s ním,
jednoducho si žijeme svoj život. 
Ale čo ak ten človek je súčasťou mojej
rodiny? Čo ak je to kolega v práci? Čo ak
je to človek, ktorý chodí do kostola, tak
isto, ako ja? Aj keď nechcem, stretávam
ho, vidím ho. A mňa to vnútorne zožiera
a hnev rastie.
Do takejto situácie nám ešte k tomu, ako
nôž do chrbta, môžu zaznieť Ježišove
slová: „Milujte svojich nepriateľov, robte
dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte
tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za
tých, čo vás potupujú!“ Keď to počúvame,
môže v nás zarezonovať: „Pane Ježišu,
prijímam všetko, čo hovoríš. Snažím sa
konať pokánie, počúvať Božie slovo,
modliť sa, byť nápomocný svojim
blížnym, pravidelne si očisťovať srdce v
spovedi a prijímať duchovnú posilu v
Eucharistii. Snažím sa zachovávať
Desatoro, na ktoré si toľko-krát
poukazoval. Ale milovať nepriateľa?
Toho, ktorý mi ublížil, ktorý zanechal
ranu v mojom živote? To teda nie! To už
je na mňa priveľa!“
Veru, je to priveľa. Je to náročné.
Niekedy je to priam nemožné. A Ježiš to
vedel. Preto nám mnohokrát ukázal lásku
k „nepriateľom“. Farizejov a zákonníkov 

Kto je môj nepriateľ... 

Podhradová 18:00

Podhradová 18:00

Podhradová 18:00

Podhradová 18:00

Podhradová

Rozália 15:15 + Ján

ZBP pre Annu s rodinou

10:00

18:00

+ Mária18:00

Omša s platnosťou 
na nedeľu

ZBP a ochrana pre Jozefa

+ Mária a Jozef
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Podhradová

Rozália 16:00

Sviatok

+ Ján, Alžbeta, 
Ladislav a Regina

Za odvrátenie epidémie

Za odvrátenie epidémieSpomienka

Féria

Féria

Féria

Katedra sv. Petra,
 apoštola

Za odvrátenie epidémie

Sv. Polykarpa, biskupa 
a mučeníka

+ Anna, František, Imrich 
a František
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Téma: „Rodinná láska: povolanie a cesta k svätosti“.
 

      Pozývame manželské páry našej farnosti zapojiť sa do duchovnej prípravy na X.
celosvetové stretnutie rodín, ktoré sa tento rok bude konať v jednotlivých diecézach
po celom svete v dňoch od 22.6. do 26.6.2022.

V čase koronakrízy, ktorá zasiahla aj ľudské vzťahy je to príležitosť, ako obnoviť
duchovný život rodín, komunikáciu, dôveru a povzbudiť sa v kráčaní manželstvom.
Na manželov okrem zaujímavých tém, čakajú aj zaujímavé domáce úlohy, ktoré
určite napomôžu upevneniu vzájomného vzťahu a manželskej lásky.

Stretnutia budú v každý druhý pondelok vo farskom kostole so začiatkom o
18:30. Prvé stretnutie sa uskutoční v pondelok 7.3.2021. Hlavnými lektormi sú
manželia Zuzka a Janko Paraličoví a duchovný otec Marek.
Prosíme manželské páry, ktoré majú záujem aby sa nahlásili do 5.3.2022 cez farský
email: farsnostsvondreja@gmail.com

Urobme niečo pre naše manželstvo... urobme niečo pre nás

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 €.

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

a pastoračné centrum!

dokážeme napĺňať, staneme sa priateľmi
toho najmocnejšieho Ochrancu pred
zlým. A okrem toho, snažme sa ešte o
jednu vec: NIKDY sa nestaňme
„nepriateľmi“ my sami.

kaplán Michal

Dokonca, že ho až zrazíš na kolená?
Premôžeš ho láskou.“
Ježiš nám ponúka krásny návod:
žehnajte, modlite sa, buďte milosrdní,
nesúďte, neodsudzujte, odpúšťajte. 
Nie je to ľahký návod, ale ak ho postupne 
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Pôstna duchovná obnova
Bratia karmelitáni vás pozývajú na pôstnu
obnovu v dňoch 04. - 06. marca v
Kláštore bosých karmelitánov v Lorinčíku.
Bude ju viesť br. Miloš Viktorín, OCD.
Bližšie informácie a prihlasovanie na
dommodlitby.lorincik@gmail.com alebo
na lorincik.bosikarmelitani.sk.

Ráchelina vinica
Projekt Ráchelina vinica pomáha
matkám, otcom, príbuzným potrateného
dieťaťa, ale i lekárom a zdravotným
sestrám, ktorí majú skúsenosť úmyselného
i spontánneho potratu. Snažíme sa
previesť obete potratov cestou k
uzdraveniu tejto veľkej rany, aby za
pomoci psychologických postupov a
pôsobením Ducha Svätého mohol nastať
pokoj v ich srdciach. Ide o duchovno-
terapeutický víkendový program, ktorý sa
koná pod vedením vyškoleného tímu,
vrátane psychológa a kňaza. Najbližší
termín: 01. – 03. apríl 2022, miesto
konania: Košický kraj, prihlasovanie:
rachel@rodinabb.sk, tel. 0911 911 794.
Viac informácií o postabortívnom
syndróme získate na rachel.rodinabb.sk.

Svätá omša za život
Veľký počet párov nedokáže počať dieťa.
To je zdrojom bolesti, frustrácie,
vzájomných konfliktov i seba
obviňovania. „Čo je skutočnou príčinou
našej neplodnosti/bezdetnosti?“ „A prečo
sa to stalo práve nám?“ Neraz príde
človeku na um myšlienka, či to nie je
trest za nejaké zlo. Odpovede na otázky
bezdetných sa hľadajú ťažko. No treba
povedať, že mnohé odpovede a aj formy
pomoci pre bezdetných manželov sú k
dispozícii. Každoročne sa pri košických
sv. omšiach za život venujeme bezdetným
manželom a teší nás, že mnohí takto našli
oporu, útechu i praktickú pomoc.
Pozývame Vás na takéto špeciálne
slávenie do jezuitského kostola v
Košiciach vo štvrtok, 24. februára 2022 o
16:30 hod. Prijmeme svetlo Božieho slova
do situácie bezdetnosti, nanovo sa v
modlitbe zveríme dobrému Bohu,
predstavíme formy podpory a pomoci pre
bezdetných manželov. Pozývame zvlášť
bezdetných manželov – jednak tých, ktorí
potrebujú posilu, ale aj tých, ktorí by
mohli byť posilou pre ostatných. Veď
zdieľaná bolesť je polovičná a zdieľaná
radosť je dvojnásobná!

Mohlo by vás zaujímať

Dnešnú nedeľu je zbierka 
na výstavbu Pastoračného centra.

Srdečné Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Koncert duchovnej barokovej hudby

      Srdečne Vás pozývame na koncert barokovej hudby Zboru a orchestru sv.
Cecílie, ktorý sa uskutoční v nedeľu 20. februára o 18:30 hod v Kostole
Nanebovzatia Panny Márie (dominikáni). 

      Na koncerte okrem diela Magnificat F. Duranteho odznejú aj diela, ktoré ešte
neboli prezentované v Košiciach vôbec, napr. G. G. Zeiler: Ave Regina, Š. Brixi: Tu es
Deus. Medzi ťažiskové dielo koncertu bude patriť MAGNIFICAT IN D MAJOR od
J. S. Bacha, ktoré taktiež zaznie na barokových nástrojoch v košickej premiére. 

      Účinkujú sólisti Zboru sv. Cecílie, Zbor sv. Cecílie a Orchester sv. Cecílie.
Umeleckým garantom podujatia a dirigentom koncertu bude p. Marek Štryncl, ktorý
je umeleckým vedúcim súboru Musica Florea Praha. 

Tento koncert bude realizovaný na barokových nástrojoch, resp. na ich kópiách.
Súčasťou projektu sú aj mladí speváci a hudobníci z Košíc a nášho
východoslovenského regiónu. Vstupné bude dobrovoľné.

mailto:farsnostsvondreja@gmail.com

