Apoštol

Rozpis svätých omší, Kvetná nedeľa
Pondelok
vo veľkom týždni

Pondelok
11.4.

Utorok
12.4.

Utorok
vo veľkom týždni

Streda
13.4.

Streda
vo veľkom týždni

Štvrtok
14.4.

ZELENÝ ŠTVRTOK

Podhradová 18:00
Rozália

16:00

ZBP pre Róberta

Podhradová

18:00

+ Ján, Milan a Jozef

Rozália

16:00

Za odvrátenie epidémie

Podhradová

18:00

+ Anna

Rozália

16:00

VEĽKÝ PIATOK

Podhradová

Sobota
16.4.

BIELA SOBOTA

Podhradová

KRÍŽOVÁ CESTA
ulicami Podhradovej

15:00

OBRADY

16:00

POŽEHNANIE JEDÁL

20:00

OBRADY
VEĽKONOČNEJ VIGÍLIE

9:00
Podhradová
VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA – NEDEĽA
10:00
PÁNOVHO
ZMŔTVYCHVSTANIA Horný Bankov 14:15
Rozália

Kaplán :

SV. OMŠA NA PAMIATKU
PÁNOVEJ VEČERE

10:00

8:00

Farár :

+ Anna a Michal

Podhradová 18:00

Piatok
15.4.

Nedeľa
17.4.

+ Vladimír

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

Duchovný : doc.ThDr.Radoslav Lojan, PhD.
otec
Dekan Teologickej fakulty v Košiciach

15:15

+ Ján

+ Beáta, Mária, Eva,
František a Jozef

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
Pastoračného centra
SK49 0900 0000 0050 4443 9501

Milodar je možné poslať na účet
Farnosti sv. Ondreja, apoštola
SK43 0900 0000 0050 4444 0094

Bankový účet Kaplnky sv. Rozálie
SK17 0900 0000 0051 1082 0766

Bankový účet filiálky Horný Bankov
SK19 0900 0000 0051 1082 1603

Informačný list
V.ročník/15/2022
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice
Dobrovoľný príspevok
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Slovo života - Apríl 2022

„Choďte do celého sveta a hlásajte
evanjelium všetkému stvoreniu.“
(Mk 16, 15)
Evanjelium podľa Marka opisuje len
jediné zjavenie zmŕtvychvstalého Krista
apoštolom, počas ktorého im hovorí svoje
posledné slová. Boli pri stole, tak ako sme
ich často vídali spolu s Ježišom aj pred
jeho umučením a smrťou. Tentoraz však
na tejto malej komunite badať známky
zlyhania: namiesto dvanástich, ktorých
chcel mať Ježiš pri sebe, zostali jedenásti,
jeden z prítomných ho v hodine kríža
zaprel a mnohí ďalší zutekali. Pri tomto
poslednom rozhodujúcom stretnutí im
Zmŕtvychvstalý vyčítal neveru a tvrdosť
srdca, pretože neuverili tým, čo ho videli
vzkrieseného . Súčasne však aj potvrdil
svoj výber a napriek ich slabosti opäť
práve im zveril, aby svojím životom a
svojimi slovami ohlasovali evanjelium –
dobrú zvesť, ktorou je on sám. Po tejto
slávnostnej reči sa Zmŕtvychvstalý vrátil
k Otcovi, no zároveň „zostal“ s učeníkmi
a potvrdzoval ich slová mimoriadnymi
znameniami.
„Choďte do celého sveta a hlásajte
evanjelium všetkému stvoreniu.“
Spoločenstvo, ktoré Ježiš poslal, aby
pokračovalo v jeho vlastnom poslaní,
teda nie je skupinou dokonalých osôb, sú
to skôr ľudia, ktorí boli povolaní
predovšetkým „zostať“ s ním , zakúsili
jeho prítomnosť a jeho trpezlivú a
milosrdnú lásku. Potom len na základe
tejto skúsenosti boli vysielaní „hlásať
všetkému stvoreniu“ túto Božiu blízkosť.
Úspešnosť misie iste nezávisí od osobných

schopností,
ale
od
prítomnosti
Zmŕtvychvstalého, on samého seba zveril
svojim učeníkom a komunite veriacich, v
ktorej evanjelium rástlo úmerne tomu,
ako podľa neho žili a ako ho ohlasovali.
To, čo my ako kresťania môžeme robiť, je
kričať svojimi životmi a slovami Božiu
lásku, s odvahou a veľkodušne zabúdať
na samých seba, aby sme všetkým citlivo
a s rešpektom ponúkali poklady
Zmŕtvychvstalého, ktoré otvárajú srdcia
nádeji.
„Choďte do celého sveta a hlásajte
evanjelium všetkému stvoreniu.“
Ide o to, aby sme vždy vydávali
svedectvo o Ježišovi a nikdy nie o sebe. V
skutočnosti sa od nás žiada „zapretie“
samých seba, „umenšovať sa“, aby on
rástol. Musíme v nás vytvárať priestor pre
silu jeho Ducha, ktorý nás pobáda k
bratstvu. „(…) Musím počúvať Ducha
Svätého. Zakaždým, keď stretnem brata
alebo sestru, Duch Svätý mi pomôže
vytvoriť s nimi jednotu, aby som im
dokonale slúžil. On mi dá silu milovať
ich, aj keď pôjde o mojich nepriateľov.
On mi naplní srdce milosrdenstvom, aby
som im vedel odpúšťať a dokázal zistiť, čo
potrebujú. On ma v príhodnom čase
naplní horlivosťou, aby som im vedel
odovzdať to najkrajšie, čo mám v duši.
(...) Ježiš svoju lásku prejavuje a
odovzdáva cez moju lásku. (...) S touto
Božou láskou v srdci a skrze ňu sa dá ísť
stále ďalej a umožňovať čoraz väčšiemu
počtu ľudí mať podiel na tejto božskej
skutočnosti. (...) Ten druhý, oslovený
takouto Božou láskou z našej strany, sa
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tiež bude chcieť zjednotiť s nami, aby
sme si potom navzájom pomáhali,
hovorili o svojich názoroch, plánoch,
zážitkoch. Až potom mu budeme môcť
odovzdať Slovo života, ktoré sa tak stane
darom vo vzájomnej láske.“
„Choďte do celého sveta a hlásajte
evanjelium všetkému stvoreniu.“
„Všetkému stvoreniu“: takýto pohľad
potvrdzuje, že patríme do veľkej
mozaiky stvorenstva a súčasnosť je na
túto našu príslušnosť zvlášť citlivá. Mladí
často figurujú ako predvoj na tejto novej
ceste ľudstva a podľa štýlu evanjelia
skutkami potvrdzujú to, čo slovom
hlásajú. Robert z Nového Zélandu sa
podelil o svoju skúsenosť na webe : „V
našej oblasti jedna súčasná aktivita

pomáha pri rekonštrukcii prístavu
Porirua, ktorý sa nachádza na juhu
Wellingtonského kraja. Na zvládnutí
projektu sa podieľajú miestne inštitúcie,
Maurská katolícka komunita a miestny
kmeň. My sa zameriavame na podporu
miestneho kmeňa v jeho snahe viesť
rekonštrukciu prístavu a tiež zabezpečiť,
aby pritekajúca voda bola čistá a
umožňovala zber ulitníkov a tradičný
rybolov bez obáv zo znečisteného
prostredia. Tieto iniciatívy majú úspech
a prinášajú pravého komunitného ducha.
Pribúda tu však jedna úloha, musíme sa
vyhnúť tomu, aby nešlo len o prechodnú
záležitosť. Vhodné je mať dlhodobý
prínosný podporný program, ktorý ukáže
nový prístup v danej oblasti.“
Letizia Magriová

Farské oznamy

Sv. omše prenášame online: Pondelok – streda: Kaplnka sv. Rozálie o 16:00,
Štvrtok - Nedeľa: Farský kostol (Ne – 10:00)
Adorácia bude: Pondelok, utorok a streda od 17:00
Sviatosť zmierenia vysluhujeme: Pondelok, utorok a streda od 17:00.
Stretnutie birmovancov bude v utorok 12.4. po sv. omši.
Stretnutie prvoprijímajúcich detí v stredu NEBUDE.
VEĽKÝ PIATOK:
Tento deň je dňom prísneho pôstu - zdržiavanie sa mäsitých pokrmov. Iba raz
do dňa sa môžeme najesť dosýta, okrem toho ešte dvakrát možno niečo menšie
zjesť. Odporúča sa predĺžiť pôst do obradov Veľkonočnej vigílie.
Pozývame vás na Krížovú cestu ulicami Podhradovej, ktorá sa začne o 10:00
vo farskom kostole.
Sviatosť oltárna pri Božom hrobe bude vystavená k poklone od ukončenia obradov
do polnoci.
BIELA SOBOTA:
Sviatosť oltárna pri Božom hrobe bude vystavená k poklone od 8:00 do
Veľkonočnej vigílie.
Požehnanie jedál bude o 16:00 pri farskom kostole.
Na slávenie Veľkonočnej vigílie si prineste sviece (aj paškály, ktoré sú ešte v
ponuke v sakristii kostola) na obnovenie krstných sľubov.

Milodary
Na Pastoračné centrum: p. Szilagyi 20 €.
Pre Ukrajincov: bohuznáma 50 €.
Na výzdobu Božieho hrobu: bohuznáma rodina 50 €.
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť
a pastoračné centrum!

10.4.2022

Kvetná nedeľa

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.

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní
Úplné odpustky možno získať za splnenia zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv.
prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie akejkoľvek
pripútanosti aj v ľahkom hriechu):
Zelený štvrtok – pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na recitovaním alebo
spevom Tantum ergo.
Veľký piatok – za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení.
Biela sobota – za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

Výstava Edity Steinovej
Pozývame vás na výstavu sv. Terézii Benedikte od kríža (Edite Steinovej).
Výstavu pripravili študenti gymnázia Sv. Edity Steinovej pri príležitosti 130-teho
výročia narodenia, 80teho výročia mučeníckej smrti a 100ročnice krstu patrónky
tejto školy. Expozíciou Vás od 6. do 24. apríla v synagóge na Zvonárskej 7 v
Košiciach prevedú študenti GYMESu. Výstava je pre školy a verejnosť otvorená v
pondelky, stredy, piatky (9:00 – 12:00, 14:00 – 18:00) a v nedele (14:00 –
18:00). Na Veľký piatok 15.4 bude výstava zatvorená. Čakáme Vás ale na
Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok v čase 14:00 – 18:00.
Tešíme sa na vás.

Nová publikácia kardinála J. Tomku
V Dóme sv. Alžbety je možné si zakúpiť novú knihu s kázňami a príhovormi
p. kardinála Jozefa Tomku.

Sv. omša za zosnulých
Minulú nedeľu sme slávili 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 spomenuli. Zvlášť sme sa modlili za zosnulých v poslednom
mesiaci: Edita Zsigmundová (90), Ján Mišík (72), Viktória Frišmanová (43),
Jaroslav Kurcina (73), Vincent Rečo (85), Anna Olejníková (74), Alexander
Dudits (74), Edita Sabovčíková (82), Libuša Ušiaková (83), Katarína Spišáková
(85), Juraj Róža (81), Rudolf Krause (81), Alexius Klinda (89), Gabriela
Gregoríková (82), Peter Kalináč (65), Eva Szilágyová (71)

