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Milodar je možné poslať na účet 
Farnosti sv. Ondreja, apoštola

SK43 0900 0000 0050 4444 0094

 16:00Rozália

Horný Bankov 14:15

16:00

8:00

Apoštol
 Informačný list                    V.ročník/16/2022 

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

15:15Rozália

Sobota
23.4. + Irena a Alžbeta

+ Ladislav, Mária a Ján

Podhradová

Podhradová 18:00

Podhradová 18:00

18:00

Podhradová

Rozália 15:15 Za objavenie lásky Ježiša Krista 
pre Teréziu

+ Ján

10:00

18:00

18:00

Omša s platnosťou 
na nedeľu
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Podhradová

Veľkonočný utorok

ZBP pre Martu a Viliama

ZBP pre Máriu

Veľkonočný pondelok
sviatok

Veľkonočná streda

+ Anna

Veľkonočný piatok

Aleluja! Kristus vstal z mŕtvych! Radujme sa!
aby aj nám ukázal, že tie najväčšie
zázraky v živote človeka sú skryté a
nenápadné. Že Božie pôsobenie v nás nie
je okaté, nie je senzáciou, ale je Jeho
tichým pôsobením, ktoré prežívame, či
sme šťastní, či sme smutní, či si ho
uvedomujeme alebo nie.
Kristus svojim zmŕtvychvstaním dokázal
nám všetkým, že Boh je víťaz. Môžeme
namietať: Aký víťaz? Veď zlo zo sveta
nevymizlo. Je stále tu. Berie nám radosť,
berie nám nevinnosť, berie nám domovy,
berie nám životy... 
Je pravdou, že zlo je vo svete stále
prítomné. Ale už nám nemôže zobrať to
najpodstatnejšie – večnosť. Prichádzame
o radosť? Boh nám ju opäť chce navrátiť
do života tými maličkými každodennými
zázrakmi, ktoré si možno ani
neuvedomujeme. Sme hriešni? Boh nám
smrťou a vzkriesením svojho Syna
navrátil nevinnosť. Prichádzame o
domovy? O ten večný nikdy neprídeme,
ak po ňom budeme túžiť. Prichádzame o
životy? Otvorením neba neprichádzame o
život v Božej prítomnosti naveky. A to je
tá pravá radosť. To je ten skutočný
dôvod, prečo spievajme „Aleluja“ aj v
trápení, v bolesti, cez slzy. Máme Boha,
ktorý to všetko prežíva s nami, chápe nás
a dáva nám silu. Skúsme si spomenúť,
koľko ťažkých chvíľ sme už v živote
prežili, koľko sĺz sme vyronili, koľko
bolesti sme zažili. No i napriek tomu sa
dokážeme usmiať, povzbudiť, byť oporou,
starať sa, byť empatický, byť citlivý,
láskavý, skrátka byť dobrým človekom.
Bez Božej pomoci a posily by sme to 

Táto radostná výzva rezonuje najmä v
dnešný deň, kedy sa stala udalosť
udalostí, dejinne nepovšimnutá,
niektorými odmietaná, poprednými
náboženskými vodcami popieraná, ale
predsa slávna, veľká a úžasná. Zázrak
zázrakov!
Ale môžu radostne spievať „Aleluja“ tí,
ktorí utekajú zo svojich domovov? Môžu
sa radovať tí, ktorí prišli o všetko, o
svojich blízkych, o to, čo mali, kde žili?
Môžu spievať „Aleluja“ tí, ktorých trápi
choroba, bolesť, samota? Môžu sa tešiť tí,
ktorí sú na okraji spoločnosti, ktorí sú
odmietnutí, opustení, osamotení? Môžu
sa radovať tí, ktorí teraz plačú? Ktorí už
nevládzu? Ktorí strácajú nádej? 
Áno, môžu!
Tento deň patrí najmä tým, ktorí
prežívajú ťažkosti, bolesti, útrapy a
samotu. Pretože dnes vstal z mŕtvych ten,
ktorý si tým všetkým prešiel, aby ukázal
budúcu slávu. Ukázal nám všetkým, že
nádej žije, že smrť stratila svoju moc, že
zlo bolo porazené a nad všetkým je Boh,
ktorý víťazí. On nielen vstal z mŕtvych,
on zvíťazil aj náš boj! A to je dôvod na
radosť, to je dôvod, aby nám aspoň v
srdci zaznelo to slávne „Aleluja“!
Udalosť zmŕtvychvstania je aj po dvoch
tisíckach rokoch veľké tajomstvo. Nikto
nevie a nebol svedkom, ako to prebehlo.
Ako sa Kristus prvý krát nadýchol, ako
otvoril oči, ako sa posadil, ako nechal
plachty na mieste, kde ležal. Nikto
nevidel, ako bol odvalený kameň od
hrobu. Nikto Ho nevidel vyjsť. Prečo to
Boh takto zariadil? Možno práve preto, 

Veľkonočný štvrtok

Podhradová

+ Eva

ZBP pre Petra, Alenu a Juraja

+ Anna (5. výročie)

Rozália

16:00 ZBP pre Richarda a DenisuRozália

ZBP pre bohuznámu rodinu

16:00 ZBP pre LukášaRozália

ZBP pre Annu

10:00 + Vincent, Margita a Ján

 8:00

9:00



nezvládli. Bez Božieho víťazstva by na
svete bolo iba zlo. Prežívame ťažkú
dobu, súcitíme s našimi bratmi a
sestrami na Ukrajine. Pomáhame tým,
ktorým sa podarilo utiecť a zachrániť si
život. Modlime sa za tých, ktorý ten svoj
pozemský život už stratili. A nie len
Ukrajinci... Koľkí trpia hladom,
nedostatkom vody, žijú v biednych
podmienkach, sú zabudnutí. No je tu
niekto, kto na nich nezabúda, kto na
nich myslí. A myslí aj na každého
jedného z nás. A ukázal nám to tým
najcitlivejším spôsobom, keď Jeho 

vlastný Syn nespravodlivo trpel, potupne
umrel rukou človeka a nakoniec
veľkolepo, ale v tichosti, vstal z mŕtvych.
Nech aj naša nádej povstane z mŕtvych,
nech naša radosť vstane spolu s Kristom,
nech naše odhodlanie kráčať v ústrety
Otcovi dokáže odvaliť ten veľký hrobový
balvan. Nech naše „Aleluja“ vleje nádej
do nášho srdca, že nie sme sami. A
zvolajme to slávne „Aleluja“. O to viac
ho zvolajme, ak je nám ťažko, pretože po
každom kríži prichádza vzkriesenie. Po
každej útrape a ťažkosti prichádza
radosť. Vďaka Ti, Kriste!

Kaplán Michal
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Na Veľkonočnú nedeľu si Katolícka cirkev pripomína zmŕtvychvstanie Ježiša
Krista – najväčší Kristov zázrak a základnú pravdu kresťanskej viery. Je to
víťazné zavŕšenie Kristovho vykupiteľského diela. Jeho duša sa opäť spojila s
osláveným telom, na ktorom síce zostali rany ukrižovania, ale inak nepodliehalo
obmedzeniam času a priestoru. 

Po Veľkej noci nasleduje osemdňová oktáva Kristovho zmŕtvychvstania, ktorá
pozostáva z týždňa bezprostredne po Veľkej noci a končí sa Nedeľou Božieho
milosrdenstva. V minulosti sa nazývala Biela nedeľa, keďže v roku 389 cisár
Theozodius Veľký vyhlásil celotýždenné svätenie veľkonočných sviatkov, aby
novokrstenci, ktorí počas tejto oktávy nosili svoje biele krstné rúcho, mohli
dostávať ďalšie ponaučenie z kresťanskej náuky. A práve biele krstné rúcho sa
slávnostne odkladalo v posledný deň veľkonočnej oktávy, ktorá potom dostala
názov Nedeľa odkladania bieleho rúcha, čiže Biela nedeľa. V Ríme sa odkladanie
bieleho rúcha slávnostne vykonávalo v Lateránskej bazilike. Týždeň trvajúce
svätenie Veľkej noci sa postupne skracovalo na tri, neskoršie na dva dni a od
roku 1951 už ani Pondelok vo veľkonočnej oktáve nie je prikázaným sviatkom.

Pondelok vo veľkonočnej oktáve sa zvykol nazývať aj Pondelkom Baránka na
pamiatku toho, čo sa udialo prvý deň po sobote. Vtedy anjel dodával odvahu
ženám, ktoré na úsvite pribehli k hrobu a boli vydesené a znepokojené, keď ho
našli prázdny. „Neľakajte sa!“ povedal im. „Vstal z mŕtvych. Niet ho tu“. A
dodal: „Ale choďte a povedzte to jeho učeníkom“ (Mk, 16). Tento sviatočný deň
Veľkej noci je známy aj šibačkou a oblievaním dievčat vodou. Všetci chlapci,
chlapi, muži sa na tento deň tešíme rovnako, ako všetky dievčence, ženy a dámy. 

😊

Obdobie päťdesiatich dní od Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania do
Nedele Zoslania Ducha Svätého sa slávi v radosti ako jeden sviatočný deň, ba ako
jedna „veľká nedeľa“. Predovšetkým v týchto dňoch sa spieva „Aleluja“, modlí sa
Radostný ruženec a namiesto „Anjel Pána“ sa modlí veľkonočná antifóna „Raduj
sa nebies Kráľovná“.

Adorácia bude: Utorok a piatok od 17:00. štvrtok od 18:30 – 19:00
Sviatosť zmierenia vysluhujeme: Utorok a piatok od 17:00, štvrtok a sobotu  od  17:30
Stretnutie prvoprijímajúcich detí budev stredu o 17:00.

Farské oznamy

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

Pozývame deti na Arcidiecéznu Púť detí do Obišoviec, ktorá sa uskutoční 14.
mája 2022 (sobota). Bude sa putovať peši z Ličartoviec. Počas putovania
budú pripravené zaujímavé stanovišťa. Čaj a obed je pre všetkých
zabezpečený. V rámci našej farnosti sa môžete prihlásiť na farský mail, kde
uvediete meno a priezvisko dieťaťa, poprípade rodičov, ktorí chcú ísť tiež a
tel. kontakt. Nahlásenie je potrebné najneskôr do 25. apríla. Ďalšie
informácie vám poskytne p. kaplán Michal.
Obeta, skutok lásky či modlitba sa nikdy nestratí. Púťou chceme rozžiariť
hviezdy na nebi v tmavej atmosfére vojny, budovať si vzťah k nášmu
pútnemu miestu a zažiť veľkonočné kresťanské spoločenstvo.
Vítaní sú napr. prvoprijímajúce detí, miništranti, speváci, vianoční koledníci,
rodiny s deťmi.

Púť detí do Obišoviec

Vyprosujeme a prajeme vám požehnané, milostiplné a radostné Veľkonočné
sviatky plné nádeje. Nech svetlo zmŕtvychvstalého Krista osvieti vaše srdcia.
Nech radosť z vykúpenia neostane vo vašich životoch nepovšimnutá. Nech nás
všetkých znovuobnovenie našej ľudskej dôstojnosti privádza k radostnej nádeji,
že spolu s Kristom sme zvíťazili aj my. 

Vaši duchovní otcovia Marek, Michal a Rado. 

Veľkonočné prianie

Na Pastoračné centrum: p. Sedláková 160€, p. Ileninová 20€, p. Prezbruchová 20€. 
Na kostol: bohuznáma 20€, 30€, p. Ileninová 20€.
Pre Ukrajincov: bohuznáma 50€, 50€, 50€ a 100€.

Milodary

Dnes je zbierka na Pastoračné centrum.
 Úprimné Pán Boh zaplať za vašu štedrosť. 

Veľkonočná nedeľa

Veľkonočná oktáva

Pondelok vo veľkonočnej oktáve

Veľkonočné obdobie


