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

Tretia veľkonočná nedeľa
Miluješ ma?

Otázka, ktorú si často kladú zaľúbenci a
čakajú odpoveď. Otázka, ktorej odpoveď
je dôležitá i po rokoch manželstva.
Otázka,
ktorej
kladná
odpoveď
rozohrieva srdce a človeka napĺňa
šťastím.
Túto otázku dáva i Kristus Šimonovi
Petrovi. Dokonca tri krát. A tri krát
dostáva kladnú odpoveď. Ale už nie
odpoveď
toho
odhodlaného
a
sebavedomého Petra, ktorý by aj život
dal za Krista. Ale odpoveď zahanbeného,
pokoreného a skromného človeka, ktorý
si uvedomil svoje zlyhanie, prijal
vedomie odpustenia a pochopil svoju
malosť pred Kristom. „Áno, mám ťa rád.“
Peter si prešiel veľkou životnou lekciou.
Jeho sebavedomosť sa otriasla v
základoch. A stačilo k tomu tri krát
povedať: „Nepoznám ho.“ Ale aj napriek
tomu sebaľútosť nad ním nezvíťazila.
Dokázal prekonať vlastný strach, v slzách
vylial všetko zo seba von. A pomohlo mu
to. Teraz má možnosť Ježišovi odplatiť
svoje zlyhanie. Ale robí to s pokorou a
vedomím, že predsa ešte niečo Kristovi
dlží. Veď bol to práve on, ktorý hneď
skákal z lode do vody, aby bol chytro pri
Pánovi. Možno túžil vo svojom srdci
povedať Ježišovi: „Odpusť mi, zhrešil
som. Mal si pravdu.“ Ale Ježiš
nepotreboval ospravedlnenie, nepotreboval vysvetlenie. Šiel rovno k podstate:
„Miluješ ma?“
Čo to znamená milovať?

Ináč by odpovedali manželia, ináč mladí
zaľúbenci, ináč kňaz, ináč osamelý starý
človek, ináč človek sklamaný v láske. A
ako by som odpovedal ja?... Je toľko
rôznych alternatív, ale jedna vec by tieto
odpovede isto spájala. Milovať znamená
chcieť to najlepšie pre milovaného. Toto
je podstata lásky. Ježiš vedel, že Peter
nepotrebuje
počúvať
výčitky,
že
nepotrebuje počuť, ako sa na neho
nehnevá. Peter sa potreboval utvrdiť v
tom, kto je pre neho Ježiš. Ale utvrdiť
skutočným, slzami očisteným a pádom
sceleným, pocitom.
Nie je v každom z nás tiež kúsok Petra?
Kúsok Petrovej pýchy, keď si hovorím:
„Som dobrý kresťan. Som hlboko veriaci
človek. Ja som ten dobrý, ten ktorý sa
modlí, ktorý chodí do kostola.“ Alebo či
nie sme vo fáze, kedy sa bojíme Ježiša,
pretože sme padli, sme slabí, žijeme
momentálne v hriechu, máme svoje
opakujúce sa slabosti? Áno, kúsok z Petra
je v každom z nás. V ľahkých
okolnostiach sa i viera ľahko vyznáva.
Ale môže sa stať, že v ťažkostiach to
nezvládame, že padáme, že možno i
pochybujeme.
Ale dnešné Evanjelium nám ponúka
oveľa viac, ako by sme čakali. Nie je tam
len Petrovo pokorné trojité vyjadrenie
„Mám ťa rád.“, ale aj Ježišovo opätovné
pozvanie „Poď za mnou.“ Kráčajme za
Ježišom vždy a za každých okolností. Aj
ako svätci, aj ako hriešnici.
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Tretia veľkonočná nedeľa

Peter nás učí, že Ježiš prijíma každého
takého, aký je. Aj mňa! Ale dokážem ja
sám odpovedať Ježišovi: „Mám ťa rád.“?
Ježiš má nespochybniteľnú a nemennú
odpoveď: „Milujem ťa.“ A nie je to
patetické, nie je to klišé, nie je to
prázdna fráza. Veď pohliadnime, čím si

prešiel z lásky k nám. A teraz, ako
vzkriesený a oslávený Pán, o to viac po
nás túži. On nepotrebuje veľké a okázalé
vyznania, hrdinstvá a veľkolepé skutky.
Stačí mu iba naše tiché, pokorné, ale
úprimné: MÁM ŤA RÁD.
Kaplán Michal.

Mohlo by vás zaujímať
Deň otvorených dverí v kňazskom
seminári
Bohoslovci z Kňazského seminára sv.
Karola Boromejského vás srdečne pozývajú
na Deň otvorených dverí - Seminár (ňe)má
talent, ktorý sa uskutoční v nedeľu 08.
mája 2022. Program sa začne sv. omšou o
11.00 hod v seminárnom kostole. Bude
nasledovať obed a prehliadka priestorov
seminára. O 15.00 hod bude kultúrny
program, ktorý si pre nás pripravili
bohoslovci. V rámci programu bude možné
súťažiť o rôzne ceny. Prvou cenou bude
zájazd do Európskeho parlamentu v
Štrasburgu. MHD spoj ide zo zastávky
Polianska o 10:17hod. Bližšie informácie
osobne u p. kaplána Michala.

Eduard a jeho zázračná cesta - nedeľné
divadielko
Dominikánske kultúrne centrum Veritas
pozýva deti a ich rodičov na ďalšie nedeľné
divadielko
v
DKC
Veritas
na
Dominikánskom námestí 8. Uskutoční sa
túto nedeľu 01.mája 2022 o 16.00 hod.
Zajac Eduard je hračkou malého dievčatka
menom Abi. Je zahrnutý nekonečnou
láskou. Čo mu viac chýba? Niečo predsa len
určite... a tak sa chtiac, či nechtiac ocitá na
dobrodružnej ceste. Putuje z rúk do rúk a
spoznáva obyčajných ľudí, ktorí sa pre neho
stávajú neobyčajnými. Predstavenie je
vhodné pre deti od 7 rokov. Vstupné je 4
eurá/ dospelí, 3 eurá / deti.

Sv. omša za zosnulých
V dnešnú nedeľu slávime 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 spomenú.
Zvlášť sa modlime za zosnulých v poslednom mesiaci:
Marcela Suchožová (77), Anna Grosiarová (92), Elena Blahútová (92), Edita
Zigmondyová (90), Valéria Jašeková (79), Mária Spišáková (74), Demeter
Vadoc (82), Irena Tancsáková (91), František Píš (92), Michal Bajus (87),
Terézia Múdra (84), Oľga Kozáčková (78), Anna Pavličková (86)
Zbierka na výstavbu Pastoračného centra činila 689,93 €,
na Hornom Bankove 72,15 €.
Úprimné Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Milodary

Na kostol: bohuznáma 30€ a 20€; na Pastoračné centrum: bohuznáma 20€,
p. Zeleňáková 50€; pre Ukrajincov: p. Zeleňáková 50€; na opravu harmónia:
bohuznáma 20€. Úprimné Pán Boh zaplať.
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť
a pastoračné centrum!
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Púť detí do Obišoviec informácie

Tohtoročným obetným darom je cukor, ktorým chceme pomôcť ľuďom na
Ukrajine. Obetný dar môže doniesť každý účastník púte.
Putovať sa bude z Ličartoviec a odtiaľto nás do Obišoviec povedie niekoľko
zaujímavých pútnych stanovíšť.
Pre pútnikov bude zabezpečený čaj a obed, malá pútna spomienková
drobnosť a animovaný program z Ličartoviec do Obišoviec.

Program:

8:30 najneskôr – stretnutie na stanici Košice – Ťahanovce
8:41 – odchod vlaku
9.00 začiatok pešej púte z Ličartoviec do Obišoviec so zaujímavými
stanovištiami
10.30 – 11.00 katechéza v skupinke
11.00 – 11.30 obed
11.30 – 13.30 čas na sviatosť zmierenia, možnosť zapojiť sa do rôznych
workshopov, ktoré si pripravili organizácie a hnutia
13.30 spoločný program a modlitba posvätného ruženca za pokoj
14.00 sv. omša s o. biskupom Markom Forgáčom

Farské oznamy
Online omše: Kaplnka sv. Rozálie – piatok 16:00, Farský kostol – nedeľa
10:00.
Adorácia bude: Pondelok a utorok 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.
Dnešnú nedeľu bude na Rozálii o 15:15 slúžená pravidelná mesačná sv. omša
za zosnulých.
Stretnutie birmovancov bude v utorok po sv. omši a stretnutie
prvoprijímajúcich detí budev stredu o 17:00.
Vo štvrtok 5.5. bude večer milosrdenstva - moderovaná adorácia organizovaná
Komunitou Emanuel po večernej sv. omši.
V piatok 6.5. bude vo farskom kostole celodenná adorácia od 9:00 do 18:00.
Prosím, zapíšte sa do zoznamu na nástenke. Dopoludnia bude spovedanie
chorých.
V sobotu 7.5. bude pred sv. omšou večeradlo o 17:00 vo farskom kostole.
V nedeľu 8.5. pozývame najmä miništrantov a mladých na Deň otvorených
dverí v košickom seminári. Bližšie info v Apoštolovi alebo osobne u pána
kaplána Michala.

