Apoštol

Rozpis svätých omší, Siedma nedeľa cez rok
Sv. Ondreja, apoštola
Votívna sv. omša
Pondelok
+ pomazanie olejom
28.2.
sv. Ondreja
Utorok
1.3.

Streda
2.3.

Féria

Podhradová 18:00

+ Michal, Helena,
Vladimír a Katka

Rozália

16:00

+ Agnesa

Podhradová

18:00

+ z rod. Nagyovej a Puškášovej

Rozália

16:00

Podhradová

+ Anna a Michal

Rozália

16:00

Za odvrátenie epidémie

+ Eugen

Štvrtok
3.3.

Štvrtok
po popolcovej strede

Podhradová 18:00
Rozália

16:00

Piatok
4.3.

Piatok
po popolcovej strede

Podhradová

18:00

+ František (2. výr.)

Rozália

16:00

+ František

Sobota
5.3.

Omša s platnosťou
na nedeľu

Podhradová 18:00
8:00
Podhradová

Nedeľa Prvá pôstna nedeľa
6.3.

Za odvrátenie epidémie

ZBP pre Máriu, Annu a Helenu
+ Božena a Miroslav

9:00
10:00

ZBP pre Ľuboša, Líviu,
Martu, Jána a Lenku

Horný Bankov 14:15
Rozália
Farár :

Kaplán :

JCDr. Marek Ondrej
prokurátor, advokát
Apoštolského Tribunálu Rímskej Roty
Mgr. Michal Bodnár

Duchovný : doc.ThDr.Radoslav Lojan, PhD.
otec
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

Dobrovoľný príspevok

Féria

27.2.2022

16:30
18:00 ZBP a vieru pre Zuzanu a Juraja

POPOLCOVÁ STREDA

Informačný list
V.ročník/9/2022
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice

Za zosnulých

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

Ôsma nedeľa cez rok
Začíname pôstne obdobie

Kresťanská liturgia potvrdzovala životný
štýl pôstu v tomto období pred jarou. V
pôste zvýrazňovala a hľadala múdre
sebaobmedzenie
v
záujme
sebazachovania v psychickom i fyzickom
zmysle. Odľahčuje sa nielen duši, ale aj
telu, a najviac srdcu, ktoré si nemôže ani
na chvíľu oddýchnuť a musí pracovať
permanentne. V liturgickom kalendári je
Popolcová streda prvým dňom pôstneho
obdobia. Jej termín pripadá na 40. deň
pred Veľkou nocou. Do týchto 40 dní sa
nepočítajú nedele, preto v praxi pripadá
Popolcová streda na 47. deň pred
Veľkonočnou nedeľou. Názov dňa
pochádza zo zvyku páliť palmy či
bahniatka z Kvetnej nedele z minulého
roka. Takto získaný popol sa používa pri
bohoslužbe Popolcovej stredy, kedy sú
veriaci poznačení popolom na čelo.
Poznačenie popolom je sprevádzané
slovami: ”Kajajte sa a verte evanjeliu.“
alebo ” Pamätaj, že si prach a na prach sa
obrátiš.“ Je to symbol pokánia.
Popolcová streda je pripomienkou ľudskej
konečnosti a cieľa či smerovania
vlastného života. V tento deň je prísny
pôst, takmer hladovka. Je to pozvanie
liturgie do nového liturgického obdobia.
Nasledujúce dni nás privedú k Veľkej
noci, pamiatke na umučenie, smrť a
zmŕtvychvstanie Pána. Pripomíname si
pominuteľnosť pozemského života všetko sa raz pominie a my zomrieme.
Sme iba pútnikmi na tomto svete, ktorí
nesmú zabudnúť na svoj pravý a konečný
cieľ. Cieľom pôstnej disciplíny je to, čo
hovorí sám názov: držať samého seba v

disciplíne pôstom, resp. pokáním, a tak v
konečnom dôsledku posväcovať seba.
Preto vlastne aj Ján Pavol II. v cirkevnom
zákonníku z roku 1983 hovorí o dňoch
pokánia, že je to „posvätné obdobie“ čiže
obdobie určené k posväteniu človeka.
Preto, ak sa veriaci postí, chce sa očistiť
na duši, no vlastne robí dobre aj svojmu
telu, lebo zdravý pôst prospieva aj
telesnému zdraviu. Ak sa veriaci zdržiava
mäsitého pokrmu, chce si uctiť Pána
Ježiša, ktorý zomrel za našu spásu.
Pôstnou disciplínou si na prvom mieste
ctíme Pána Boha, aj keď vieme, že to, čo
slúži Pánu Bohu na slávu, je dobre aj pre
nás ľudí, pre našu dušu i telo. Pôstnou
disciplínou sa chceme viac pripodobniť
Pánu Bohu a umožniť mu, aby prebýval v
nás svojou milosťou, svojou prítomnosťou
a aby sme boli my sami „chrámom Ducha
Svätého“.
V slovenčine často namiesto pôstnej
disciplíny používame slovo „pokánie“. Je
odvodené od slovesa „kájať sa, ľutovať,
robiť dobrotu“. A naozaj, ak konáme
pokánie, koríme sa pred Bohom,
klaniame sa mu, ľutujeme všetko zlé, čo
sme urobili a usilujeme sa zmeniť:
odstrániť zlo a konať dobro. V gréčtine sa
pokánie vyjadruje slovom „metanoia“, čo
znamená premena alebo obrátenie sa.
Tým sa chce povedať, že skutkami
pokánia sa odvraciame od Zlého a
prinavraciame sa k Bohu v pokore a s
ľútosťou. V latinčine sa pokánie vyjadruje
slovom „pænitentia“, čo je odvodené od
slova „poena“ čiže trest. Aj to je veľmi
výstižné: sami a dobrovoľne si ukladáme
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určité obmedzenia, napr. v jedení,
obliekaní, prežívaní rôznych foriem zábav
a podobne, aby sme sa v duši stíšili a
usporiadali si životné hodnoty správnym
spôsobom. A napokon je tu ešte slovo
„disciplína“ (pôstna). Toto slovo mnohí
nemajú v obľube, lebo im pripomína to, že
sa majú obmedzovať, kontrolovať, najmä v
mravnom živote. Avšak nechápu, že toto
slovo je odvodené od latinského slova
„discipulus“ a to znamená v slovenčine
„učeník“. Preto ak zachováva-me pôstnu
disciplínu, aj to je jeden z mnohých
spôsobov,
ktorými
ako
učeníci
nasledujeme svojho Učiteľa Pána Ježiša.

Zmysel pôstnej disciplíny, ktorú začneme
prežívať intenzívnejšie v pôstnom období
od Popolcovej stredy, je nielen hlboko
náboženský, pretože nás zbližuje s Bohom
a posväcuje, ale aj hlboko ľudský, lebo
sleduje tie čisté, mravné a človeku i
ľudstvu skutočne prospešné potreby, ktoré
sa na prvý pohľad môžu zdať ako málo
príťažlivé, no v skutočnosti sú výsostne
dôležité:
prispievajú
k
našej
sebadisciplíne, sú prospešné aj nášmu
zdraviu, telesnej i duševnej kondícii.
Nech nám Pán Boh dá odvahu i silu,
aby sme pôstnu disciplínu dôsledne i
plnohodnotne prežívali.

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

Farské oznamy
Od soboty 26.2. sa môžu bohoslužieb zúčastniť všetci aj neočkovaní.
Sv. omše prenášame online: Pondelok – piatok: Kaplnka sv. Rozálie o 16:00,
Nedeľa: Farský kostol o 10:00
Adorácia bude tohto týždňa v: Pondelok, utorok od 17:00.
Vo štvrtok Vás pozývame na Večer milosrdenstva, ktorý začne sv. Omšou o 18:00
a bude pokračovať moderovanou adoráciou Komunitou Emanuel.
Sviatosť zmierenia vysluhujeme: Pondelok, utorok a piatok od 17:00; Štvrtok od
17:30.
V pondelok 28.2. bude votívna sv. omša o Ondrejovi, apoštolovi, a pomazanie olejom
sv. Ondreja.
Na Popolcovú stredu 2.3. bude pridaná sv. omša vo farskom kostole o 16:30.
Na prvý piatok 4.3. bude vo farskom kostole celodenná adorácia od 9:00 do 17:30.
Prosím, zapíšte sa do zoznamu na nástenke. Dopoludnia bude spovedanie chorých.
Pobožnosť krížovej cesty začneme po odložení Sviatosti, o 17:30.
V sobotu 5.3. bude pred sv. omšou večeradlo o 17:00 vo farskom kostole.
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Mohlo by vás zaujímať

Nedeľné divadielko vo Veritase
DKC Veritas pozýva rodičov a deti na
najbližšie predstavenie v nedeľu 27.
februára o 16.00 hod s názvom Pyšná
princezná. Predstaví sa divadlo Portál z
Prešova. Podujatie sa uskutoční v Sále
DKC na Dominikánskom námestí 8.
Vstupné pre dospelých 2 eurá, pre deti
1,50.
Konferencia Meč ducha
"Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto
verí, že Ježiš je Boží Syn?" (1 Jn 5, 5).

Spoločenstvo Martindom vás pozýva na
online konferenciu s názvom MEČ Téma
tohto ročníka znie: Svetom DUCHA.
nepremožiteľní. Konferencia sa uskutoční
v sobotu 12. marca a v programe bude
modlitba chvál, inšpiratívne prednášky,
diskusia a záverečná modlitba. Medzi
rečníkmi budú členovia líderského tímu
Spoločenstva Martindom. Program bude
možné sledovať naživo a potom 4 týždne
z archívu. Cena vstupenky je 20 eur. Viac
informácií a možnosť prihlásenia nájdete
na stránke mecducha.martindom.sk.

Možnosť získať odpustky v pôstnom období
Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred zastaveniami, môže za obvyklých podmienok
získať úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a
rozjímal o umučení a smrti Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje
ten, čo vedie pobožnosť.
Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté
odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad
štvrť hodiny.
Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom
Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu „Dobrý a preláskavý Ježišu“, môže získať za
obvyklých podmienok úplné odpustky.

Modlitba k Ukrižovanému

Dobrý a preláskavý Ježišu,
pred Tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúcnosťou duše Ťa prosím a žiadam:
dobrotivo do môjho srdca vtlač city živej viery, nádeje a lásky,
ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné odhodlanie ich napraviť.
Dobrý Ježišu, s veľkým dojatím a bolesťou duše,
uvažujem a rozjímam o Tvojich piatich ranách.
Mám pred očami, čo o Tebe do tvojich úst vložil prorok Dávid:
Prebodli mi ruky aj nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti.

Milodary
Na Pastoračné centrum: bohuznáma rodina 50 €, bohuznáma 30 €. Na opravu
harmónia od sv. Rozálie: bohuznámy 50 €. Na kostol: bohuznámi 20.80 €.
Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Na výstavbu Pastoračného centra prispeli v zbierke bohuznámi darcovia v sume 853,15
€, na Hornom Bankove 85,33 € . Srdečné Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

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

