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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

16:00Rozália

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.

+ Alena

16:00Rozália

Sobota
 19.3.

ZBP pre Zuzku

ZBP pre Máriu

rozpŕchne.“ Doslova sa tieto slová splnili
na apoštoloch. Aj na tých troch, ktorí
mali tú milosť vidieť Ježiša žiariť. 
My dnes vieme, že po umučení prišlo
vzkriesenie. Život sa neskončil, ale
pokračuje ďalej. Život oslávený, život
nekonečný. Ježiš nám všetkým ukázal, že
aj náš život, i keď je v Božích očiach
vzácny a neopakovateľný, je spojený s
utrpením. Kto z nás môže povedať, že
nikdy nebol smutný, sklamaný, zranený?
Myslím, že nikto. Ale aj napriek tomu
môžeme hrdo povedať, že život je krásny.
Krásnym ho robia naše drobné radosti,
úspechy, nádeje. A k čomu môžeme
prirovnať naše radosti? K Ježišovej
premene. Zažiaril, aby neskôr, keď bude
potupený, ukázal, že aj utrpenie má svoj
zmysel. 
Apoštoli, i keď boli umučení, i keď boli
ich životy predčasne ukončené, mali
svoju cenu. Ich krv bola tým
najvznešenejším svedkom Krista, pretože
krv vyliata za pravdu nikdy neklame.
Podobne je to i s nami. Pôst je obdobím,
kedy nehľadíme iba na našu hriešnosť.
Ale je to obdobie, kedy si viac
uvedomujeme, čo pre nás urobil Boh. Že
aj napriek našej hriešnosti a slabosti nás
bezhranične miluje. A toto vedomie nech
je podnetom nášmu pokániu. Nech je
podnetom ku zmene, i cez ťažkosti,
útrapy, niekedy možno i slzy. Aj jedna,
jediná, slza vyronená z lásky k Bohu,
môže byť krásnym svedectvom zmyslu
života, pokánia, dobra a nádeje. 
Dnes tak veľmi potrebujeme nádej. Slzy a
trápenie našich bratov a sestier z blízkej

Každý z nás veľmi dobre pozná časť z
Evanjelia, kedy Ježiš vedie na vrch troch
vybraných apoštolov: Petra, Jakuba a
Jána. Peter, apoštol, ktorý bol veľmi
horlivý, šiel by za Ježišom aj skrz
ohrozenie vlastného života, ale iba
slovami. Keď prišlo na „lámanie chleba“,
zo strachu a obavy o svoju bezpečnosť ho
zaprel. Jakub a Ján mali veľké ambície,
kedy túžili sedieť po Ježišovej pravici a
ľavici. Videli v ňom vodcu, pána, kráľa, a
seba samých v úlohe tých
najdôležitejších. Nakoniec súhlasili, že
budú pokrstení Ježišovým krstom a piť z
jeho kalicha. Inými slovami, ani sami
nevedeli, ale už vtedy prijali potupu a
strasti pre Ježišovo meno. 
Ak sa pozrieme na život všetkých
apoštolov, okrem Jána, miláčika Pána,
všetci zomreli mučeníckou smrťou.
Môžeme si povedať: Aké by to bolo, keby
žili ešte svoj prirodzený život, keby boli
dlhšie na zemi, keby ešte viac hlásali
radostnú zvesť o Ježišovi? Na druhej
strane, ich krv sa stala omnoho
presvedčivejším svedectvom, ako
množstvo slov, ktoré by ešte možno
vyslovili. 
Ježišova vznešená a krásna premena na
vrchu, ktorá ohúrila tých troch
pozvaných apoštolov, predchádzala, z
ľudského pohľadu, totálnemu pádu. Ten
krásny, vznešený, žiariaci Kristus sa za
nejaký čas zmenil na zúboženého,
zbičovaného, skrvaveného chudáka, ktorý
si sám niesol kríž na miesto popravy. A
toto keď videli apoštoli, všetci sa
rozutekali. „Udri pastiera a stádo sa 

Ježiš žiari i v mojom živote

Podhradová 18:00

Podhradová 18:00

Podhradová 18:00

Podhradová 18:00

Podhradová

Rozália 15:15 + Jozefovia

+ Margita, František a Ľubica

10:00

18:00

ZBP pre Kláru, Tamaru, 
Jozefa a Daniela18:00

Omša s platnosťou 
na nedeľu

+ Jozef

+ Jozef, Rozália a Adriana
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Podhradová

Rozália 16:00 ZBP pre Martina, Máriu a Maťka

Za odvrátenie epidémie

Pôstna féria
 

+ Ladislav (pohrebná)

Za odvrátenie epidémie

Pôstna féria

Pôstna féria
 

Sv. Patrika, biskupa
Spomienka

Za odvrátenie epidémie

+ Jozef a + z jeho rodiny

Sv. Cyrila
Jeruzalemského,

biskupa a učiteľa Cirkvi
Spomienka



p. Jánom Benkovským, SJ. V čase od 31.03. -
03.04.2022 budú duchovné cvičenia pre
zdravotníkov pod vedením Marie Svatošovej.
Prehľad všetkých DC je uverejnený na stránke
exercičného domu. Prihlasovanie na DC je
možné telefonicky na tel. č. 0948 892 929
alebo mailom na domsj.po@gmail.com.
Poplatok za 1 deň je 23 eur, pre študentov do
26 rokov 18 eur. Viac info nájdete na stránke
jezuiti.sk.

Oáza modlitby pre rodiny
Komunita Naim v spolupráci s Rodinkovom
vás pozýva na Oázu Modlitby - čas
duchovného osvieženia, čas zastavenia sa a
načúvania Boha, ale i čas spoločenstva a
pohody. Program je určený pre rodičov s
deťmi, manželov aj mládež, sú časti spoločné
aj bežiace paralelne - zamerané špecificky na
jednotlivé skupiny ľudí. Prednášky sú
zamerané na témy o modlitbe, o živote v
nádeji, o spoločenstve či na manželskú
spiritualitu.  Hlavnou témou je "Lazár, poď
von!" (Jn 11,43). Špecifické miesto v OM má
spoločná adorácia - čas "otvoreného neba" v
spoločenstve a tiež osobná modlitba, sväté
omše a možnosť sviatosti zmierenia či
duchovného poradenstva. Podrobnejšie
informácie  igor.melichercik@fmph.uniba.sk,
tel. č. 0903-653153.

Koncert na podporu Ukrajiny
Pozývame vás na Benefičný koncert pre
Ukrajinu, ktorý sa uskutoční v nedeľu 13.
marca 2022 o 18:00 hod v Dóme sv. Alžbety.
Dobrovoľné vstupné bude venované
organizáciám pomáhajúcim vojnovým
utečencom. Na koncerte sa predstaví Zbor a
orchester sv. Cecílie pod vedením Viliama
Gurbaľa, Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda
pod vedením Lucie Lovašovej, organista
František Beer, speváčka a skladateľka Skyva
a iní. Koncert bude odvysielaný v priamom
prenose verejnoprávnej televízie RTVS na
Dvojke o 18.15 hod. Počas vysielania bude
možnosť prispieť zaslaním darovacej SMS-ky
pre Maltézsku pomoc Slovensko, ktorá
prerozdelí získané prostriedky na pomoc
Ukrajine. 

Duchovné cvičenia
Exercičný dom sv. Ignáca v Prešove ponúka v
pôstnom období duchovné cvičenia v tichu,
ktoré sú vedené skupinovo alebo s
individuálnym sprevádzaním. V termíne od
25.03.-27.03.2022 sa uskutočnia duchovné
cvičenia pre mladých s p. Petrom Sabolom na
tému Ako rozlíšiť svoje povolanie, v termíne od
28.03.-31.03.2022 budú prebiehať duchovné
cvičenia na tému S Ježišom na Kalvárii, vedené 

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.
Stretnutie birmovancov bude v utorok 15.3. v kostole po sv. omši, o 18:30.
Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v stredu 16.3. o 17:00 v kostole.
Pobožnosť krížovej cesty bude v piatok o 17:30.
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.
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Farské oznamy

Budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu Pastoračného centra. 
Úprimné Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

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

Kristus premenením na hore ukázal, že
potupa nie je niečo trvalé. Apoštoli vyliatím
svojej krvi dokázali pravdivosť a stálosť ich
svedectva. A my? Aj obyčajná modlitba pri
zapálenej sviečke, aj malé odoprenie si
nejakého potešenia v tomto období, aj
malinké sebazaprenie môžu byť dôkazom, že
v mojom živote žiari Boh. A touto žiarou
chcem osvecovať temnotu, bolesť a trápenie
tých, ktorí sú okolo mňa. Aj maličký
plamienok nádeje môže zapáliť veľké svetlo
pokoja a mieru.

kaplán Michal
 

 Ukrajiny je pre nás svedectvom, čoho je
schopná ľudská zloba. Ale aj nad tou zlobou je
žiariaci Kristus. Temnota nikdy nezvíťazí nad
svetlom. Svet je v rukách Zlého, ale naše
životy a duše patria Bohu. Apoštoli boli
umučení, ale ich svedectvo už dvetisíc rokov
žije. Aj vo vojne a nešťastí ešte viac zažiari
ľudská súdržnosť, pomoc a dobrota. Skrátka,
Boh si vždy nájde cestu, ako ukázať človeku,
že On je skutočný Pán. Nie tým, že odstráni
bolesť, ale tým, že ponúkne liek. A čo je tým
liekom? My sami...
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Ako môžeme pomôcť rodinám z Ukrajiny...
     Situácia na Ukrajine má za následok, že mnoho rodín opúšťa svoje domovy a hľadá útočisko
u svojich príbuzných v zahraničí alebo odchádza bez toho, aby mali ku komu ísť. V uplynulých
dňoch sa zapojilo do pomoci ľuďom utekajúcim pred vojnovým konfliktom na Ukrajine viacero
organizácií, samospráva a cirkevné spoločenstvá. Do pomoci týmto rodinám sa môže zapojiť
ktokoľvek, spôsobov je niekoľko:

Dobrovoľnícka pomoc
Viaceré organizácie hľadajú dobrovoľníkov na výpomoc na hraniciach, na prepravu ľudí alebo
distribúciu materiálu, na pomoc v ubytovacích zariadeniach, tlmočenie, koordináciu pomoci,
balenie, a pod. Arcidiecézna charita Košice 
(0910 842 955, silvia.hrabcakova@charita-ke.sk;)
Spišská katolícka charita (varga@charita.sk, @caritasSpkch) Človek v ohrození, n.o.
(dobrovolnici.ukrajina@clovekvohrozeni.sk, www.clovekvohrozeni.sk) Slovenský červený kríž
(www.redcross.sk/ukrajina/)

Materiálna pomoc
Podľa aktuálnych potrieb danej organizácie je možné poskytnúť rôzne formy materiálnej
pomoci, ktorá smeruje pre rodiny a deti, ktoré sú na hraniciach, už prekročili hranice, ale aj
pre tých, ktoré sú na Ukrajine a čelia nedostatku základných životných potrieb. Potrebné sú
najmä trvanlivé potraviny, hygienické potreby, termoprádlo, ponožky, rôzny zdravotnícky
materiál, lieky, nabíjacie karty power bank - zoznam aktualizujú na svojich Fb profiloch a
webových stránkach. Arcidiecézna charita Košice, Spišská katolícka charita, Slovenský
červený kríž, mestské časti, mesto Košice,...

Zbierky
Finančné zbierky vyhlásilo viacero organizácií - ich prehľad je na stránke www.darujme.sk.
Infoportál pre tých, ktorí chcú pomôcť ľuďom z Ukrajiny alebo pre utečencov, ktorí potrebujú
pomoc: www.ktopomozeukrajine.sk

Prosíme veriacich, ktorí by boli ochotní zapojiť sa do služby upratovania kostola
(aspoň raz do mesiaca), aby sa prihlásili v sakristii a nechali na seba kontakt.

Upratovanie prebieha každý týždeň, jednotlivé skupinky sa budú v službe striedať.
Vopred ďakujeme za vašu ochotu pomôcť.

Upratovanie kostola

Mohlo by vás zaujímať

http://www.clovekvohrozeni.sk/
http://www.darujme.sk/

