Apoštol

Rozpis svätých omší, NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
Sv. Marka, evanjelistu
sviatok

Pondelok
25.4.

Utorok
26.4.

Podhradová 18:00

ZBP pre otca Mareka

Rozália

16:00

ZBP pre otca Mareka

Podhradová

18:00

+ Vladislav

Rozália

16:00

+ Ondrej

Informačný list
V.ročník/17/2022
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice

Veľkonočná féria

Dobrovoľný príspevok

24.4.2022
Streda
27.4.

Podhradová

18:00

+ Helena a František

Rozália

16:00

Za odvrátenie epidémie

Podhradová

18:00

+ Ján (5. výročie)

Rozália

16:00

Za odvrátenie epidémie

18:00

+ Marta, Jozef a Vladimír

16:00

Za odvrátenie epidémie

Veľkonočná féria

Štvrtok
28.4.

Veľkonočná féria

Sv. Kataríny Sienskej,
Podhradová
panny a učiteľky Cirkvi,
patrónky Európy
Rozália
Sviatok

Piatok
29.4.

Omša s platnosťou
na nedeľu

Sobota
30.4.

Podhradová

18:00

+ Júlia, Pavol a Helena

8:00

Tretia veľkonočná
nedeľa

Nedeľa
1.5.

Podhradová

+ Františka

9:00

+ Mária

10:00

+ Juraj, Anna, Milan a + z rod.
Staškovej, Krišovej a Frimerovej

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

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
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

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Milosrdenstvo alebo spravodlivosť
Slávime nedeľu Božieho milosrdenstva,
kedy sa dáva do popredia to, aký
milosrdný je k nám Boh. Vďaka
zjaveniam sestre Faustíne nám Kristus iba
pripomenul, aký je k nám Boh. On bol je
a bude vždy k nám milosrdný.
Milosrdenstvo Božie vždy bolo a vždy
bude. Ale keď si prečítame štvrtú zo
Šiestich hlavných právd, tak sa dočítame:
Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých
odmeňuje a zlých tresce. Nie je tam
prídavok „milosrdný a spravodlivý“. Ako
to potom je? Nevylučuje sa to? Veď jedna
z hlavných právd nám hovorí o treste.
Môže milosrdný Boh trestať a zatratiť?
V prvom rade si treba uvedomiť, že
spravodlivosť
a
milosrdenstvo
sa
nevylučujú, práve naopak, jedno bez
druhého nemôže byť. Ak je Boh
milosrdný, je zároveň aj spravodlivý. Ak
je spravodlivý, zároveň je aj milosrdný.
Milosrdenstvo dosiahne iba ten, kto ho
túži dosiahnuť. Komu na milosrdenstve a
odpustení nezáleží, je spravodlivé, aby ho
nedosiahol. Je dôležité uvedomiť si aj pri
Božom milosrdenstve, že to nie je len
jednostranná záležitosť. Boh je vždy
milosrdný, ale človek musí dať Bohu
odpoveď. Nie je správny postoj, že ja si
budem žiť ako chcem, veď Boh je
milosrdný. Pokiaľ ja sám neprejavím
záujem, milosrdenstvo nedosiahnem. A je
to spravodlivé. V tomto spočíva aj Božia
spravodlivosť, že dáva iba tým, ktorí chcú
a prosia.

Krásne je to vidieť na podobenstve o
márnotratnom
synovi.
Pokiaľ
bol
synpreč, otec ho neprestal milovať. Už
vtedymal syn odpustené. Ale až keď syn
nabral odvahu a s ľútosťou sa vrátil
domov, až vtedy bytostne pocítil otcovu
lásku. Tak je to aj s nami. Ak žijeme v
hriechu, ak sme vzdialení od Boha,
neznamená, že Boh sa na nás hnevá. On
čaká, kedy prídeme k nemu, aby nám
mohol svoje odpustenie darovať.
Môže Boh zatratiť? Boh nezatracuje
nikoho a nikdy. Zatracuje sa sám človek,
ktorý sa aj v tej poslednej chvíli rozhodne
odmietnuť
Boha,
jeho
lásku
a
milosrdenstvo. Aj diabla Boh miluje, veď
je to jeho stvorenie. Ale diabol vedome
odmietol Boha na večnosť. V tomto
spočíva zatratenie. Odmietnutie Boha na
večnosť.
Aj v dnešný deň, kedy sa dáva do
popredia Božia dobrota, si my sami
vzbuďme odhodlanie nikdy neodmietať
lásku, ktorú nám ponúka. Aj keď sme
hriešni, slabí, aj keď sme odišli od Boha,
od viery, od sviatostí, vždy máme
možnosť vrátiť sa. A návrat stratených
synov a dcér je pre nášho Nebeského
Otca tá najväčšia radosť. To je to pravé
milosrdenstvo,
ktoré
nepozerá
na
predošlé hriechy, ale hľadí dopredu
vidiac záujem, odhodlanie pre zmenu a
hlavne odpoveď na lásku. Snažme sa
vždy odpovedať Bohu: Áno.
Kaplán Michal.
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Organ – kráľ hudobných nástrojov
Púť detí do Obišoviec
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.

Mohlo by vás zaujímať
Svätá omša za život
Blíži sa sviatok Gianny Berett - Mollovej,
ktorá
svoj
svätý
život
zavŕšila
uprednostnením záchrany dieťaťa pred
naliehavosťou svojej onkologickej liečby.
60. výročie smrti tejto talianskej lekárky
a matky oslávime v Košiciach vo štvrtok
28. apríla 2022 pri svätej omši za život v
Jezuitskom kostole na Komenského ulici
14. Začne o 16:30 hod a bude spojená s
požehnaním tehotných mamičiek. Naším
hosťom bude o. Pavol Štefurik.
Kríza ako šanca
Duchovné
centrum
Lukov
dvor
organizuje v dňoch 29.04.-01.05.2022
kurz Kríza ako šanca. V živote človeka
prichádzajú chvíle, kedy sa ocitá „na
hrane“, prežíva bezmocnosť a vnútorný
zmätok. Môže ísť o skúšku v
manželskom či rodinnom živote, krízu
pred dôležitým životným rozhodnutím,
pri vyčerpaní v pracovnej oblasti, príp.
krízu po strate blízkej osoby či rozpade
vzťahu. Cieľom programu je možnosť
nakrátko sa zastaviť a získať nadhľad
nad aktuálnou ťaživou situáciou z
perspektívy
psychológie,
ktorá
rešpektuje spirituálny rozmer človeka a
neopomína duchovné hodnoty ako
zdroje zvládania. Lektormi programu sú
Jana Vindišová, psychologička a Daniel

Filípek. Miesto konania: Dom srdca
Ježišovho, Lukov dvor 2, Nitra. Viac
informácií
a
prihlasovanie
na
misionari.sk.
Večer chvál
Katolícke spoločenstvo Marana Tha
Prešov vás pozýva na Večer chvál v
Košiciach. Uskutoční sa v nedeľu 01.
mája o 19.00 hod v Seminárnom kostole
sv. Antona Paduánskeho.
Púte po Slovensku
CK NOE Travel organizuje v tomto roku
púte na slovenské pútnické miesta.
Najbližšie budú v mesiaci apríl: Hora
Butkov, 24.04.2022 (Nedeľa Božieho
milosrdenstva) - spojené s požehnaním
zóny pokánia - zóny milosrdenstva v
Skalnom sanktuáriu (Norbert Pšenčík
OFMCap, provinciál a Mons. Tomáš
Galis, žilinský biskup). V máji: TurzovkaHora Živčáková, 07.05.2022 - Jarná púť
na sviatok Preblahoslavenej Panny Márie
Matky Cirkvi. Hora Butkov, 21.05.2022,
Veľká jarná púť - Výročie narodenia sv.
Jána Pavla II. (Mons. Tomáš Galis,
žilinský biskup). Odchody z Košíc, cena:
50 eur, odchody z Piešťan, cena 25-35
eur, nástup možný po trase. Viac info na
tel.
č.
0902
057
999,
email
info@pute.sk.

Keď vchádzame do nejakej katedrály
alebo baziliky, v prvom rade nás upúta
mohutnosť a krása celej stavby. Centrum
každého chrámu je oltár, ktorý býva
nádherne vyzdobený a vzbudzuje úžas v
človeku. Niektorým z nás padne oko aj
dozadu a obdivujeme mohutné a krásne
vyzdobené organové skrine.
Organ
je
druhým
najdôležitejším
komponentom v chráme. Plní veľmi
významnú úlohu pri liturgii. V chrámoch
sa organ používa cez tisíc rokov. Jedna z
prvých zmienok o organe pochádza už z
roku 953 v Kolíne nad Rýnom. Na
Slovensku máme prvú zmienku z roku
1367 o stavbe organa pre kláštorný
kostol v Lelesi.
Organ od svojho počiatku až po dnešok
prešiel veľkými zmenami, vylepšeniami
a zdokonaľovaním technickej a zvukovej
stránky. Od mohutných gotických
organov, ktoré vytvárali burácajúci
zvuk, ktorý niekedy až naháňal hrôzu, sa
organ vyvinul v nástroj, ktorý môže
imitovať
celý
orchester,
aj
tie
najjemnejšie sláčiky alebo flauty.

Pri stavbe nových kostolov sa, žiaľ,
málokedy počítalo s umiestnením
organa. Neboli na to vytvárané
podmienky, akosi sa naň zabúdalo. Ale aj
dnešná doba nám prináša pomoc v
podobe digitálnych organov. Digitálny
organ nikdy plne nenahradí píšťalový,
pretože živý zvuk sa nedá nahradiť. Ale v
našich podmienkach je dôstojným
hudobným sprievodom.
Náš digitálny organ už vypovedá službu.
Okrem iného, je staršej výroby,
pravidelne sa kazí a ani po zvukovej
stránke nemá dobrú kvalitu. Je čas ho
vymeniť. Nie preto, lebo nemáme kde
dávať peniaze, ale preto, lebo Bohu patrí
to najlepšie. A výraz našej štedrosti voči
Nemu je dôstojnosť liturgie, ktorá sa
dosahuje v prvom rade nami samými,
našou službou, ale aj liturgickými
rúchami,
liturgickými
nádobami,
oltárnymi plachtami, výzdobou, čistotou
kostola, ozvučením, svetlom a v
neposlednom rade dôstojným hudobným
sprievodom našich modlitieb.
Kaplán Michal.

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

Farské oznamy
Adorácia bude: Pondelok, utorok a piatok od 17:00, štvrtok od 18:30 – 19:00
Sviatosť zmierenia vysluhujeme: Pondelok, utorok a piatok od 17:00, štvrtok
a sobotu od 17:30
Stretnutie birmovancov bude v utorok po sv. omši a stretnutie prvoprijímajúcich detí
bude v stredu o 17:00.
Pozývame deti, najmä prvoprijímajúce, na Arcidiecéznu Púť detí do Obišoviec,
ktorá sa uskutoční 14. mája 2022, t.j. sobota. Bližšie info nájdete v Apoštolovi.
Je potrebné nahlásiť deti, poprípade rodičov na farský mail najneskôr do piatku 29.4.
V pondelok bude po sv. omši stretnutie manželských párov.
V pondelok bude pri sv. omši pomazanie olejom sv. Ondreja.

Milodary
Na kostol: z pohrebu p. Tancsákovej 50€. Úprimné Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť
a pastoračné centrum!

