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Rozpis svätých omší, Prvá pôstna nedeľa
Pondelok
7.3.

Utorok
8.3.

Streda
9.3.

Štvrtok
10.3.

Podhradová 18:00
Féria

Féria

Féria

Féria

Sobota
12.3.

Omša s platnosťou
na nedeľu

Nedeľa
13.3.

Rozália

16:00

Za odvrátenie epidémie

Podhradová

18:00

+ Helena a Mária

Rozália

16:00

Za odvrátenie epidémie

Podhradová

18:00

+ Mária

Rozália

16:00

Za odvrátenie epidémie

Podhradová

18:00

+ Jozef

Rozália

16:00

+ Michal

Podhradová

18:00

+ Anna

Rozália

16:00

Féria

Piatok
11.3.

ZBP pre Milana

Podhradová 18:00

Podhradová

Druhá pôstna
nedeľa

Za odvrátenie epidémie

+ Ján a Gabika

8:00

+ Ján

9:00

+ Ladislav

10:00

ZBP pre Júliu s rodinou

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

Za odvrátenie epidémie

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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Slovo života - Marec 2022

„Odpusť nám naše viny, ako i my
odpúšťame svojim vinníkom.“ (Mt 6,
12)
Pre tento mesiac sme vybrali Slovo života
z modlitby, ktorú naučil svojich učeníkov
Ježiš, z Otčenáša. Táto modlitba vychádza
z hĺbky židovskej tradície. Aj židia volali
a volajú Boha „Otče náš“.
Po prvom prečítaní zostaneme pri týchto
slovách doslova ako pribití: môžeme od
Boha žiadať, aby, tak ako to stojí v
gréckom texte, zotrel naše hriechy, tak
isto, ako sme my schopní odpúšťať
previnenia voči nám? Naša schopnosť
odpúšťať je vždy obmedzená, povrchná a
podmienečná.
Keby sa k nám Boh správal podľa toho,
aká je naša miera voči druhým, skončili
by sme ako odsúdenci.
„Odpusť nám naše viny, ako i my
odpúšťame svojim vinníkom.“
Sú to však dôležité slová a v prvom rade
vyjadrujú vedomie potreby Božieho
odpustenia. Učeníci, a teda aj všetci
pokrstení, ich dostali priamo od Ježiša
preto, aby sa s nimi mohli v prostote
srdca obracať k Otcovi.
Všetko vychádza z nášho zistenia, že sme
v
Synovi
deťmi
a
bratmi
a
napodobňujeme Ježiša, ktorý ako prvý
urobil zo svojho života cestu čoraz
úplnejšieho priľnutia k milujúcej vôli
Otca.
Až potom, keď prijmeme Boží dar, čiže
jeho bezmedznú lásku, môžeme žiadať od
Otca všetko, aj to, aby nás pretváral na
stále viac podobných jemu, dokonca aj v
schopnosti deň čo deň s veľkodušným

srdcom odpúšťať našim bratom a sestrám.
Každé odpustenie je slobodným a
vedomým rozhodnutím a musíme ho s
pokorou stále obnovovať. Nikdy sa z neho
nestane zvyk, je to náročná cesta a Ježiš
chce, aby sme sa o ňu každý deň modlili
takisto ako o chlieb.
„Odpusť nám naše viny, ako i my
odpúšťame svojim vinníkom.“
Koľko ráz sa stane, že nám osoby, s
ktorými žijeme v rodine, v práci alebo v
škole, krivdia a nie je ľahké obnoviť si
kladný postoj k nim. Čo robiť? Práve tu je
na mieste prosiť o milosť dokázať
napodobňovať Ježiša.
„(...) Ráno vstaňme tak, aby v našom
srdci vládla úplná ,amnestia‘, láska, ktorá
všetko prikryje a dokáže prijať druhého
takého, aký je, i s jeho nedokonalosťami a
obmedzeniami. Zachovajme sa ako matka
k synovi, ktorý pochybil: zakaždým mu
prepáči, odpustí a naďalej mu dôveruje.
Hľaďme
na
každého,
ku
komu
pristupujeme, novými očami, akoby sa
nikdy
nedopustil
nijakej
chyby.
Zakaždým myslime na to, že Boh nielen
odpúšťa, ale i zabúda. A túto mieru žiada
aj od nás.“
Je to vysoká méta, môžeme však ku nej
kráčať pomocou modlitby plnej dôvery.
„Odpusť nám naše viny, ako i my
odpúšťame svojim vinníkom.“
V celej modlitbe Otčenáš vystupujeme
ako „my“, v bratskom vzťahu: neprosím
len za seba, ale aj za druhých a spolu s
nimi. Moju schopnosť odpúšťať podporuje
láska ostatných a na druhej strane moja
láska môže určitým spôsobom prijímať
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bratov nedostatok, pociťovať ho ako
vlastný: možno závisí aj odo mňa, možno
som neurobil všetko preto, aby sa cítil
prijatý, pochopený...
V talianskom Palerme prežívajú kresťanské
spoločenstvá intenzívnu skúsenosť s
dialógom, ktorý si vyžaduje zvládnutie
viacerých úskalí. Biagio a Zina hovoria:
„Jedného dňa nás náš priateľ pastor
pozval k niekoľkým rodinám z jeho cirkvi,
ktoré nás predtým nepoznali. Priniesli sme
niečo do spoločného na obed, no prítomné
rodiny nám dali pocítiť, že toto stretnutie
si veľmi neželali. Zina im veľmi láskavo
ponúkla na ochutnanie niektoré špeciality,
čo pripravila, a nakoniec sme sa spolu
naobedovali. Po obede začali poukazovať
na nedostatky, ktoré videli na našej cirkvi.

S úmyslom vyhnúť sa slovnej prestrelke
sme povedali, či nám nejaký nedostatok
alebo rozdiel medzi našimi cirkvami môže
brániť, aby sme sa mali radi? Zvyknutí na
ostré výpady zostali prekvapení a
odzbrojení takouto odpoveďou. Potom sme
začali hovoriť o evanjeliu a o tom, čo nás
spája, čoho je rozhodne omnoho viac než
toho, čo nás rozdeľuje. Keď prišiel čas
rozlúčiť sa, nechceli, aby sme už
odchádzali. Navrhli sme ešte sa pomodliť
Otčenáš a počas modlitby sme si uvedomili
silnú Božiu prítomnosť. Vyžiadali si náš
prísľub, že ešte prídeme, lebo nás chceli
zoznámiť aj s ostatnými členmi komunity, a
takto spolu pokračujeme už niekoľko
rokov.
Letizia Magriová

Mohlo by vás zaujímať
Registrácia možnosti ubytovať
utečencov z Ukrajiny
Kvôli ozbrojenému konfliktu na Ukrajine
ľudia utekajúci pred hrôzami vojny
prichádzajú aj na územie Slovenska.
Katolícka cirkev na Slovensku chce byť
pripravená poskytnúť im pomoc, tak ako
nás učí evanjelium Ježiša Krista. Preto si
vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie
pripraveného
dotazníka,
aby
sme
zmapovali naše kapacity na pomoc
utečencom z Ukrajiny. Ak máte možnosť
poskytnúť ubytovanie utečencom, dajte
nám o nej vedieť, aby sme pomoc mohli
koordinovať.
Vaše
registrácie
bude
centrálne
spracovávať
sekretariát
Slovenskej katolíckej charity (SKCH) v
spolupráci
s
Maltézskou
pomocou
Slovensko. Ich pracovníci vás budú
kontaktovať. Vopred vám ďakujeme za váš
čas a ochotu pomôcť našim bratom a
sestrám v núdzi.
Pôstne vyzývačky
Spoločenstvo
Tymian
a
Centrum
miništrantskej spirituality Titusa Zemana
(CMSTZ) vás pozývajú do pôstnej aktivity
#PAMin2022. Počas štyridsiatich dní sedem
osobností výzve mladých prežívať určitú
dobrodružnú aktivitu. (Konať dobré skutky,
prekonávať svoje limity a spájať sa s Bohom

v modlitbe...). Prvá výzva zaznie už na
Popolcovú stredu 2. marca a potom v
každú pôstnu nedeľu večer. Tí, ktorí sa
zapoja a splnia podmienky, budú zaradení
do losovania o zaujímavé ceny. Okrem
týždenných odmien bude v hre aj hlavná
cena
pobyt
na
celoslovenskom
miništrantskom tábore Tymian. Pre ďalších
dvoch je to víkendový pobyt v bratislavskej
komunite saleziánov alebo iná hodnotná
odmena. Záujemcovia o aktivitu sa
dozvedia viac na webovej stránke:
bit.ly/pamin. Za organizátorov vás do
aktivity pozýva don Jozef Luscoň.
Národné stretnutie mladých
v Trenčíne T22
Stretnutie mladých so Svätým Otcom je
vždy plné "božej" atmosféry. Celý program
bude pripravený tak, aby pripomínal SDM:
špeciálne katechézy s biskupmi pre
mladých, krížová cesta, duchovné, kultúrne
a ďalšie spoločenské aktivity. Tieto
programy majú nielen formačný charakter,
ale aj túžbu, aby mladí zažili živú Cirkev.
Pozývame mládež do Trenčína v dňoch
28.-31.07.2022. Je možné zúčastniť sa ako
dobrovoľník. Všetky bližšie informácie a
prihlasovanie
nájdete
na
stránke
narodnestretnutiemladeze.sk a na FB:
@narodnestretnutiemladeze.
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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

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:
Sonja Kipikašováu (89), Katarína Repiská (81), Júlia Mižiková (85), Magdaléna
Kňazovická (70), Eva Lukáčová (89), Milan Kušnierik (67)

Farské oznamy
Sv. omše prenášame online: Pondelok – piatok: Kaplnka sv. Rozálie o 16:00,
Nedeľa: Farský kostol o 10:00.
Adorácia bude tohto v: Pondelok, utorok, piatok a sobota od 17:00, štvrtok od
18:30-19:00.
Sviatosť zmierenia vysluhujeme: Pondelok, utorok, piatok a sobota od 17:00,
štvrtok od 17:30.
Jarné kántrové dni budú tohto týždňa v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je
príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia, a činorodá láska k blížnemu.
Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v stredu 9.3. o 17:00 v kostole.
Pobožnosť krížovej cesty bude v piatok o 17:30.
V sakristii kostola ponúkame veľkonočné Paškály ako symbol Svetla nádeje, ktoré si
môžete doma páliť aj počas pôstneho obdobia pri modlitbe za pokoj vo svete, najmä na
Ukrajine. Výťažok z kúpy bude použitý na výstavbu Pastoračného centra. Cena je 4€.
Aj maličký plamienok nádeje môže zapáliť veľké svetlo pokoja a mieru.

Milodary
Na Pastoračné centrum: bohuznáma 70 €.
Na kostol: bohuznáma 20 €, p. Balážová 50€, z krstu Noela Žilku 50€.
Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

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

