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Rozpis svätých omší, Piata pôstna nedeľa
Pondelok
4.4.

Utorok
5.4.

Streda
6.4.

Podhradová 18:00
Pôstna féria

Pôstna féria

Pôstna féria

Štvrtok
7.4.

Pôstna féria

Piatok
8.4.

Pôstna féria

Sobota
9.4.

Omša s platnosťou
na nedeľu

Nedeľa
10.4.

+ Mikuláš

Rozália

16:00

+ Vladimír

Podhradová

18:00

+ Valéria a Viliam

Rozália

16:00

Za odvrátenie epidémie

Podhradová

18:00

+ Juraj, Alžbeta,
Andrej a Jurko

Rozália

16:00

Podhradová

18:00

ZBP pre Evu

Rozália

16:00

+ Michal

Podhradová

18:00

+ Albert

Rozália

16:00

Za odvrátenie epidémie

Podhradová 18:00

Podhradová

KVETNÁ NEDEĽA

+ Vladimír a Jozef

ZBP pre Tomáša

8:00

+ Beáta (1. výročie)

9:00

+ Peter, Ladislav, Mária,
Veronika a František

10:00

+ Milan, Michal
a z rodiny Bandurčinovej

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 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
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V.ročník/14/2022
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice
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Piata pôstna nedeľa
Kto z nás je bez hriechu...?

Prichytená
pri
čine.
Usvedčená.
Privedená na súd s jasným verdiktom. Z
právneho hľadiska mala byť odsúdená,
lebo porušila zákon, o to viac, že porušila
Boží zákon. „Nezosmilníš!“ A ona konala
opak. Porušila Boží príkaz. Súdny spor s
nespochybniteľným
výsledkom.
„Ukameňovať!“ Aké jednoduché! Zlo
treba potrestať. Prestúpenie Božieho
príkazu nesmie ostať bez následkov. Niet
sa nad čím pozastavovať. Niet nad čím
rozmýšľať. Spravodlivosť musí zvíťaziť.
Ale čia spravodlivosť?
Ježiš stojí pred jednoznačným verdiktom
a predsa ho nevyslovuje. Hovorí niečo
iné. Ak má byť žena spravodlivo
potrestaná za svoj hriech, nech potom
každý nesie spravodlivý trest za svoje
hriechy, ktoré sú možno skryté, bez
svedkov, bez prichytenia. Klamstvá,
krádeže, zdieranie, nenávisť, hnev,
nečisté predstavy a skutky... Ak má byť
ukameňovaná žena pre svoj hriech, tak
skutočne spravodlivé by bolo, keby
kameň hodil iba ten bez hriechu. A ešte
paradoxnejšie je, že ten „bez hriechu“ to
neurobil. Hovorí: „Nik ťa neodsúdil? Ani
ja ťa neodsudzujem.“
Ak by sme boli na mieste tej ženy, čo by
sme vtedy cítili, nad čím by sme
rozmýšľali? Je dosť možné, že pre túto
ženu to musel byť tak silný zážitok, že
skutočne zmenila svoj život. Niektorí
biblisti uvažujú, že sa pripojila k ženám,
ktoré nasledovali Ježiša. Ale s istotou to
nevieme povedať. No to nám vôbec
nemusí prekážať. Vieme o dôležitej,
hraničnej a prelomovej chvíli v živote

tejto ženy, ktorá bola iba malinký krôčik
od smrti. A Ježiš zachránil nie len ju, ale
aj jej dušu. Láskou poukázal na hriech a
to podnietilo ženu k zmene. Už nebola
iba objektom. Stala sa milovanou osobou,
ktorá získala späť svoju dôstojnosť. A to
chce Boh u každého z nás. Obnoviť našu
dôstojnosť a zahrnúť nás svojou láskou.
V živote sú chvíle, kedy sa sami ocitáme
na mieste tej ženy. Odsúdení, opovrhnutí,
odmietnutí. Je to bolestivá skúsenosť.
Možno aj my sme urobili v živote chyby,
za ktoré si nesieme dôsledky. Túžime po
zmierení s danými ľuďmi, ale sme
odmietnutí. Je tu ale niekto, kto nás
nikdy neodmietne. „Ja ťa neodsudzujem.
Choď a ďalej nehreš.“ Tieto slová hovorí
Kristus aj mne. Tieto slová majú prenikať
do hĺbky môjho srdca. Tieto slová ma
majú pobádať ku zmene. Preto Pavol
mohol povedať: „zabúdam na to, čo je za
mnou, a uháňam za tým, čo je predo
mnou.“ Kým bol kedysi? Prenasledovateľ,
spoluúčastník pri zabití diakona Štefana,
horlivec za Zákon, ktorý kresťanov
uvrhoval do väzenia. A kým sa stal?
Vďaka Kristovej milosti, svätcom. Pocítil
a prežil, čo znamená to Ježišovo: „Ani ja
ťa neodsudzujem.“
Žiaľ, sú chvíle v živote, kedy sa ocitám aj
na druhej strane. Som tým, ktorý drží
kameň v ruke a čaká, kedy ho už konečne
môže hodiť. A chválim sa, keď trafím
nejaké citlivé miesto. Ale aj vtedy mi
Kristus dáva príležitosť zmeniť sa. „Kto je
bez hriechu, nech hodí kameň.“ O
koľkých mojich pokleskoch a hriechoch
sa nevie. Koľko mojich slabostí je
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skrytých pred ľuďmi. Každý si nesieme
nejaké tajomstvo. Boh vidí aj tie
najskrytejšie zákutia môjho života, za
ktoré by ma možno mnohí odsúdili. No
aj mne našepkáva do srdca: „Ja ťa
neodsudzujem, tak neodsudzuj ani ty.“
Nesnaž sa byť prehnane spravodlivý,
lebo to nevedie k dobru. Snaž sa byť
chápavý, lebo Boh chápe i moje pády.
Možno sú to zranenia v živote,
sklamanie,
vnútorný
žiaľ,
bolesť,
odmietnutie, ktoré ma poháňajú byť
prehnane
spravodlivým
a
radšej
ukazovať na chyby iných len aby som
kryl tie vlastné. Boh ma chce vo svojej

láske oslobodiť aj od tejto ťarchy, pretože
z kameňa v ruke sa ľahko môže stať
balvan na chrbte.
Pripravme sa svedomite a úprimne na
svätú spoveď. Zbavme sa ťarchy hriechu,
ťarchy kameňov, ktoré nás tlačia k zemi,
ale aj tých, ktoré držíme v ruke. Boh
chce pozdvihnúť našu dôstojnosť. Chce
nás naspäť ako Otec svoje deti. Preto
každému z nás s láskou a pochopením
hovorí: „Ja ťa neodsudzujem, choď a
ďalej nehreš. Chcem aby si žil život
šťastný, život slobodný. A túto radosť zo
slobody a z mojej lásky ponúkaj aj
ostatným okolo teba.“
Kaplán Michal

Zopár rád ku svätej spovedi
Ako vyzerá tvoja príprava na spoveď?
Nezamlčal si žiaden ťažký hriech?
Polepšil si sa v niečom od poslednej sv.
spovede? Staré hriechy, z ktorých si sa už
raz úprimne vyspovedal, nemusíš nikdy
viac opakovať.
Pred
sviatkami
sú
často
pred
spovednicou
dlhé
rady.
Netreba
očakávať, že budeš môcť byť na sv.
spovedi dlhší čas, alebo sa s kňazom viac
porozprávať a poradiť. Nájdi si preto čas
aj mimo veľkých sviatkov a pred
sviatkami
spoveď
neodkladaj
na
posledný deň.
Nestačí sa spovedať iba tak, že povieš:
prehrešil som sa myšlienkami, slovami,
skutkami... Hriechy treba menovať
osobitne a stručne. Netreba zahovárať,
netreba sa točiť okolo. Treba hriech
pomenovať jasne a priamo. Ťažké
hriechy by sa mali vyjadriť aj počtom a
povedať aj okolnosti, ak sú podstatné a
menia váhu hriechu.

Je užitočné, ak sa spovedáš aj z pokušení,
ktoré na teba doliehajú, môže to oslabiť
intenzitu tých pokušení.
Nespovedám sa z hriechov iných
(manžela/ky, detí, susedov, atď.), ale zo
svojich. Neospravedlňujem v spovedi
svoje hriechy. Nehovorím dobré skutky.
(koľko-krát sa za deň modlím, že chodím
do kostola, atď.) Spovedám sa iba z
hriechov a dobré skutky Boh vidí aj bez
môjho pripomínania.
Dávam
si
pozor
na
opovážlivé
spoliehanie sa na Božie milosrdenstvo, na
zúfanie napriek Božiemu milosrdenstvu,
na odporovanie poznanej kresťanskej
pravde, na závidenie blížnemu Božiu
milosť, na zatvrdzovanie si srdca proti
spasiteľnému
napomenutiu
a
na
tvrdošijné zotrvávanie v nekajúcnosti.
Pamätaj, že Boh ti chce odpustiť každý
hriech, ak ho úprimne ľutuješ, vyznáš a
máš snahu ho zmeniť, lebo ťa nekonečne
miluje.

Mohlo by vás zaujímať
Zahalená milosrdenstvom
Srdečne vás pozývame na duchovnú
obnovu, ktorá sa uskutoční v Kláštore
bosých karmelitánov v Lorinčíku pri
Košiciach od 8. - 10. apríla 2022. Obnovu
na tému Zahalená milosrdenstvom vedie
sr. M. Benediktína Fečová ISMM a bratia
karmelitáni.
kosice@milosrdenstvo.sk,
tel.: 055/677 02 77.

Výstava obrazov
OZ maják nádeje v spolupráci s autorkou
obrazov Máriou Merreiderovou vás
pozýva na vernisáž spojenú s predajom.
Otvorenie výstavy bude 11. apríla 2022
v priestoroch átria TF Katolíckej
univerzity, Hlavná 89. Výťažok z predaja
obrazov bude použitý na pomoc rodinám
v núdzi.
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Nedeľné divadielko
DKC Veritas pozýva deti a ich rodičov na
predstavenie divadla Portal s názvom
Zlatá
rybka.
Novodobá
adaptácia
rozprávky
od
A.
S.
Puškina.
Prostredníctvom veselého príbehu rybára
a jeho chamtivej ženy sa hra vracia k
hodnotám,na ktoré musí v rozprávkovom
príbehu dvoch ľudí upozorniť až
rozprávajúca rybka. Vstupné na mieste:
Deti 1,5€, dospelí 2€.

Stretnutie rozvedených
Hnutie
na
pomoc
rozvedeným
kresťanom
pripravuje
ďalšie
z
pravidelných mesačných stretnutí, ktoré
bude dňa 19. apríla o 17.00 hod v
priestoroch na ul. Jarkova 77 v Prešove.
Téma bude: Ako v bolesti kríža nájsť
nádej a výzvu prázdneho hrobu. (Mk 16,
1-8). Stretnutie povedie dp. Michal
Pavlík. Viac info u koordinátorky
spoločenstva p. Slávky Kolesárovej, t.č.
0905
288
845,
slavka.kolesarova1@gmail.com.

Prosba o pomoc pre utečencov z Ukrajiny
Obraciame sa na vás, ktorým to čas a povinnosti povoľujú, s prosbou hlavne 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.

Farské oznamy
Sv. omše prenášame online: Pondelok – piatok: Kaplnka sv. Rozálie o 16:00,
Nedeľa: Farský kostol o 10:00.
Adorácia bude: Pondelok, utorok a sobota od 17:00, štvrtok adorácia NEBUDE.
V piatok 8.4. bude vo farskom kostole spovedanie pred veľkonočnými
sviatkami od 18:30 do 19:30, z tohto dôvodu pred Krížovou cestou, ktorá sa
začne o 17:30, spovedať nebudeme.
Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v stredu 6.4. o 17:00 v kostole.
Na Kvetnú nedeľu sa pri všetkých sv. omšiach budú požehnávať ratolesti
(bahniatka), ktoré si môžete priniesť všetci do kostola.
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. Spoločne tieto sviece potom prinesieme na
Veľkonočnú vigíliu k obnove krstných sľubov. Výťažok z kúpy bude použitý
na výstavbu Pastoračného centra. Cena je 4€.
Milodary: na farský kostol: p. Nováková 50 €
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť
a pastoračné centrum!

