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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
 Informačný list                    V.ročník/13/2022 

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 Ivetu a Roba

16:00Rozália

Sobota
 2.4.

Za duše v očistci a za duše, 
na ktoré si nik nespomína

+ Juraj, Anna a z rod. Staškovej, 
Krišovej a Schloserovej

Podhradová 18:00

Podhradová 18:00

Podhradová 18:00

Podhradová 18:00

Podhradová

Rozália 15:15 Za zosnulých

+ Vladimír, Jozef a Marta

10:00

18:00

+ Kamila18:00

Omša s platnosťou 
na nedeľu

+ vdp. Jozef Leščinský

+ Jozef
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Podhradová

Rozália 16:00 ZBP pre Vierku

Za odvrátenie epidémie

Pôstna féria

+ Anna

+ Anna a Michal

Pôstna féria

Pôstna féria

Za odvrátenie epidémie

+ Eugen

Pôstna féria

Márnotratný syn – to som ja
Spytovanie svedomia nie je iba o hriechoch.
Je o mojom celom živote, o mojom
doterajšom čase, kedy sa zamýšľam nad
dobrami, ktoré mi ponúkol Boh, ale aj nad
pádmi, kedy som Boha odmietol alebo
zostúpil z cesty k nemu. Spytovanie
svedomia ma vedie k úprimnej ľútosti.
Syn ľutoval, že urazil Boha. Podobne aj
naša ľútosť nemá vychádzať zo strachu pred
zatratením alebo pred pomyselným Božím
trestom. Skutočná ľútosť je bolesťou duše,
ktorá urazila milujúceho a milovaného
Otca. Skutočná ľútosť znamená pokorné
priznanie svojich vlastných nedokonalostí,
je túžbou meniť sa k lepšiemu a približovať
sa k Bohu. 
Syn si dal predsavzatie, že sa vráti ako
sluha. Žiadna svätá spoveď by nemala byť
bez predsavzatia byť lepším. Veď predsa,
aká by to bola prosba o odpustenie, keby
som sa nehodlal aspoň v jednej veci meniť?
Ale s pokorou, nie s hrdosťou. A práve
vtedy moja pokora bude odmenená veľkým
požehnaním.
Syn priznáva vlastné zlyhanie. Aj my, keď
prichádzame na spoveď, prichádzame sa
zmieriť. My sa nepotrebujeme
ospravedlňovať, nepotrebujeme zaobaľovať,
nepotrebujeme zastierať alebo umenšovať
mieru hriechu. Najlepšia spoveď je priama,
úprimná, stručná a vecná. Vo svätej spovedi
predkladáme Bohu naše poklesky s túžbou
uzmieriť sa. Nehovoríme naše dobré skutky,
počty modlitieb, sv. omší, dobrých skutkov.
Ako syn, ktorý na seba vyžaloval všetko a
nič nezaobaľoval, tak aj my vo svätej
spovedi doslova žalujme na seba bez
strachu, kto si čo pomyslí. Radšej žalujme
na seba my, ako by mal na nás žalovať
diabol vo chvíli posledného súdu. Vo svätej
spovedi som iba ja a Boh. Kňaz je len a len 

V dnešnú nedeľu počúvame podobenstvo
„O márnotratnom synovi“ alebo známe tiež
ako „O milosrdnom otcovi“. Je to azda
jedno z najcitlivejších a najkrajších
Ježišových podobenstiev, ktoré vypovedá o
páde človeka a veľkej láske Otca, ktorý ho
bez výčitiek prijíma späť. Práve v tomto
podobenstve môžeme vnímať návod na to,
ako si očistiť vlastné srdce prostredníctvom
sviatosti zmierenia, ktorá je v istom slova
zmysle spomínané podobenstvo dotýkajúce
sa môjho života. 
Počúvame ako syn odchádza od otca. Berie
si časť majetku, ktorý mu ešte reálne
nepatril, pretože dedí sa až po smrti
rodičov. Odchádza preč, aby si užil život,
aby nebol obmedzovaný. Odchádza z
otcovho domu. To je obraz hriechu, kedy si
prisvojujeme, čo nie je naše. Chceme zažiť
slobodu podľa vlastného vnímania. No
výsledkom je, že sa otáčame Bohu chrbtom.
Hriech definujeme ako vedomé a
dobrovoľné prestúpenie Božích príkazov.
Tie nám dal Boh ako usmernenia pre
správny a šťastný život. Ale stáva sa, že sa
od nich odkláňame v domnienke, že iný štýl
života bude lepší. Inokedy sú to naše
vlastné slabosti, ktoré nad nami víťazia. Ale
čo robiť, keď som už v objatí hriechu?
Syn sa zamyslel nad svojim životom, nad
tým, čo urobil, až keď bol úplne na dne.
Niekedy Boh dopustí, aby sme aj my padli
až na samé dno, aby sme si práve vtedy
uvedomili, koľko dobra chce pre mňa Boh.
Zamýšľanie nad sebou a svojim životom
nazývame „spytovanie svedomia“. Práve
spytovanie je veľmi dôležité v tom, že mi
odkrýva nedostatky v mojom živote nie
preto, aby som upadol do depresií, aký som
slabý, ale preto, aby ma to ešte viac pohlo
smerom k Božej láske a odpusteniu. 

Pôstna féria



Sv. omše prenášame online: Pondelok – piatok: Kaplnka sv. Rozálie o 16:00, 
Nedeľa: Farský kostol o 10:00.
Adorácia bude tohto v: Pondelok, utorok od 17:00, štvrtok od 18:30-19:00.
Sviatosť zmierenia vysluhujeme: Pondelok, utorok, piatok od 17:00, štvrtok od
17:30.
Stretnutie birmovancov bude v utorok 29.3. o 18:30 po sv. omši a stretnutie
prvoprijímajúcich detí bude v stredu 30.3. o 17:00 v kostole.
V piatok 1.4. 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.
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.
Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na 5. pôstnu nedeľu 3. apríla 2022
celoslovenskú zbierku na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine.
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Farské oznamy

Zbierka na výstavbu Pastoračného centra činila 614,78 € . 
Na Hornom Bankove  127,72 €

Úprimné Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť  
a pastoračné centrum!
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V kostoloch zostáva v platnosti nosenie respirátorov. Táto povinnosť však neplatí
pre ženícha a nevestu pri sobáši.
Zároveň treba vziať na vedomie, že všetky ostatné pandemické obmedzenia boli
odvolané. Preto je možné vrátiť sa k používaniu sväteničiek a k znaku pokoja.
Kostol môže navštevovať každý, bez ohľadu zaočkovanie či testovanie. Taktiež boli
celkom zrušené počtové obmedzenia veriacich na bohoslužbách.
Sväté prijímanie je možné rozdávať do úst aj do rúk: kňazi nech rešpektujú
slobodné rozhodnutie jednotlivých veriacich. Samozrejme, na farskej úrovni sa dá
dohodnúť taký spôsob, aby prijímala najskôr jedna, a následne druhá časť veriacich,
a zobral sa tak ohľad na ochranu zdravia zraniteľných.
Slovenskí biskupi zároveň veriacich povzbudzujú k obnoveniu aktívnej, pravidelnej
účasti na bohoslužbách.

Protipandemické opatrenia v kostole
sprostredkovateľ. Svätá spoveď je len o
mne a o Bohu. Nie o druhých, nie o
pádoch iných, nie o príčinách môjho
hriechu, ktoré spôsobili iní. Spoveď to som
JA a BOH. Márnotratný syn a otec.
A v neposlednom rade je predsavzatie
konať dobro. Ako syn, poslušne ostal pri
otcovia ešte viac si vážil jeho lásku, tak aj
my po sv. spovedi máme vychádzať iní,
posilnení ku konaniu dobra práve z
dôvodu Božej lásky a odpustenia. 

Prajem všetkým nám, aby sme nie len pred
veľkonočnými sviatkami, ale pravidelne vo
svojom živote prichádzali k Bohu prosiac o
zmierenie, odpustenie a požehnanie byť
lepšími. Sv. spoveď totiž nemá dobu
platnosti. Sv. spoveď má byť vždy vtedy,
keď som si vedomý hriechu, s ktorým sa
potrebujem a túžim ísť zmieriť s Bohom,
tak ako syn, ktorý sa nad sebou zamyslel a
zmenil svoj život i vďaka láske Otca.

Kaplán Michal

Obraciame sa na vás, ktorým to čas a povinnosti povoľujú, s prosbou o
dobrovoľnícku pomoc pri organizácii a usmerňovaní utečencov z Ukrajiny, ktorých
sme prichýlili v rámci farnosti, taktiež o starostlivosť, prevádzku, dodávanie a
rozdeľovanie potrebných materiálnych vecí.
Prosíme aj všetkých vás, ktorí môžete akoukoľvek formou pomôcť dodaním
hygienických potrieb (zubné kefky, pasty, mydla, uteráky, toal. papier, vreckovky,
atď...), čistiacich prostriedkov a trvanlivých potravín. Bližšie informácie nájdete na
stránke farnosti sv. Ondreja.
Veľká vďaka všetkým vám, ktorí ste ochotní dať niečo zo svojho pre budovanie toho
spoločného dobra. Spoločne pomôžme tým, pre ktorých sa slovo „domov“ stalo tým
najbolestnejším a zároveň najvzácnejším. 

Ďakujeme.

Prosba o pomoc pre 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. 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, môžete sa zaregistrovať
na stránke: https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=reg_utecenci Vaše
registrácie bude centrálne spracovávať sekretariát Slovenskej katolíckej charity 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.

Poskytnutie ubytovania utečencom z Ukrajiny

Zápis do 1. ročníka na ZŠ sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej 18 v Košiciach sa
uskutoční v dňoch 1.apríla 2022 (piatok) – 14:00 – 18:00 hod. a 2.apríla 2022 (sobota)

- 9:00 – 12:00 hod. Viac informácií na www.zscamke.sk a na plagáte na nástenke.

Zápis prvákov – ZŠ Bernoláková

Pôstna púť do Prešova 
Pozývame vás na pešiu pôstnu púť do
Prešova, k Turínskemu plátnu dňa 02.
apríla 2022. Stretnutie bude v Kendiciach
v Kostole sv. Michala Michala.
Odporúčaný je vlak z Košíc o 8:36 hod
(kostol je od stanice cca 5 min).
Potrebujete: dobrú obuv, pršiplášť, desiatu,
poznámkový blok-pero, ruženec. Poplatok:
minimálne 3 euro na osobu (odporúča sa
aj viac). Deti do 15 rokov zdarma. Pre
koho to je: pre všetkých, ktorí zvládnu 9
km a radi putujú. Program začína o 9:15
hod chválami, následne bude prednáška p.
Juraja Pigulu, 

putovanie, obed, krížová cesta, korunka a
svätá omša. Prihlasovanie a viac info na
aug.sk.

Kurz osvojovania školských zručností
Rodinné centrum Ovečka otvára od 13.
apríla skupinové stretnutia pre deti
predškolského veku so zameraním na
prípravu na školu. Budú prebiehať každú
stredu od 17:20 hod (spolu 10 stretnutí, po
45 min). Vedie liečebný pedagóg Peter
Farbar. Bude možná konzultácia s rodičmi.
Cena za jednu vyučovaciu hodinu je 7 eur.
Viac info a prihlasovanie na rcovecka.sk.

Mohlo by vás zaujímať

https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=reg_utecenci

