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Môžem byť blahoslavený...

Rozpis svätých omší,   Štvrtá nedeľa cez rok
 

Podhradová

Rozália

Horný Bankov 14:15

16:00

16:00Rozália

Sobota
4.2.

Podhradová

Podhradová 18:00

18:00

15:15

9:00

Podhradová

Podhradová

Podhradová

Za odvrátenie epidémie a vojny

18:00

16:00

16:00

ZA ZOSNULÝCH

16:00Rozália

Rozália

Rozália

Rozália

ZBP pre Jolku

ZBP pre FMMR TUKE

Za odvrátenie epidémie a vojny

+ Dušan

10:00

+ Anna

+ Vladislav

18:00

Sv. Ondreja,
apoštola

Votívna sv. omša,
pomazanie olejom 

sv. Ondreja

Omša s platnosťou na nedeľu 18:00

Sviatok

18:00

Radujme sa a jasajme, lebo máme hojnú
odmenu v nebi! Krásne slová povzbudenia od
samého Ježiša. Ale komu sú vlastne adresované
a ako ich chápať? Tieto Blahoslavenstvá
zaznievajú, okrem dnešnej nedele, každý rok na
sviatok Všetkých svätých. Zreteľne tieto
vyjadrenia odkazujú na ľudí, ktorí premohli
vábenie tohto sveta a v ich živote zvíťazila láska
ku Kristovi. Ale spájať toto Ježišovo vyjadrenie
iba so svätými by bolo málo. Evanjelium je
písané pre každého z nás, nie len pre svätcov.
Evanjelium je radostnou zvesťou, ktorá sa má
dotknúť srdca každého človeka. A vyčleniť tento
text iba pre niektorých by bola veľká chyba.
Všetky liturgické čítania dnešnej nedele
poukazujú na akýsi paradox, kontrast, ktorý nie
veľmi zapadá do pohľadu dnešnej spoločnosti.
„Ponechám v tvojom strede ľud pokorný a
chudobný.“ Dnes byť pokorný, chudobný? Veď
to nie je zaujímavé. Čo s takýmto postojom
môžeme dosiahnuť? „Čo je svetu bláznivé, to si
vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je
svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil
silných.“ Ježiš od nás chce, aby sme boli blázni
a slabosi? Ako chápať tieto slová? Veď predsa,
byť pokorný sa dnes nevypláca, lebo hneď
vyjdeme na posmech. Chudoba, tá sa dnes tiež
nenosí, pretože vplyv majú ľudia bohatí.
Bláznov zatvárame predsa na psychiatriu.
Slabochov nikto neuznáva. Tak čo od nás Boh
chce?
Chce, aby sme boli sami sebou a učili sa
odovzdávať celý život do Jeho rúk. Chce, aby
sme v sebe objavili to výnimočné, čo Boh do
nás vložil. Chce, aby sme i v ťažkých chvíľach
pocítili jeho blízkosť a oporu. 
Keď počúvam rôznych ľudí, ako hovoria o
svojich ťažkostiach, ktoré prežívajú, niekedy
žasnem. Žasnem nad ich silou, ktorú si niekedy
ani sami neuvedomujú. A niekedy stačí jedna
otázka: Zvládol by si to bez viery? A tu sa
mnohí zamýšľajú nad tým, že asi na tom niečo
bude. Viera nám dáva nádej. Nádej v nás 

vzbudzuje odhodlanie. Odhodlanie nám dodáva
silu. A sila sa prejavuje vo viere. Všetko je
úžasne a veľmi jemne prepojené. Máme medzi
sebou ľudí, ktorí hrdinsky znášajú samotu.
Vedľa nás sú ľudia, ktorí aj v chorobe
nestrácajú radosť zo života. Stretávame ľudí,
ktorí odvážne nesú svoju vnútornú bolesť.
Poznáme ľudí, ktorí sa v tichosti starajú, vo
vypätí síl, o svojich blízkych. To sú
blahoslavenstvá v praxi. Túto silu im dáva
viera. A my môžeme iba s údivom konštatovať:
„Ako to všetko dokážu zvládnuť?“ 
Viera totiž nie je iba klišé. Viera nesmie byť iba
niečo formálne. Viera nás učí, že skutočne „Pán
zachováva vernosť naveky, utláčaným
prisudzuje právo, hladujúcim dáva chlieb,
vyslobodzuje väzňov, otvára oči slepým, dvíha
skľúčených, miluje spravodlivých, ochraňuje
cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy.“
Ak by sme to chceli veľmi jednoducho zhrnúť,
tak môžeme povedať, že Pán nás nenecháva
osamotených a napospas akémusi osudu.
Dodáva nám potrebnú silu na pomoc blížnym.
Dodáva nám odhodlanie byť blížnemu bratom
alebo sestrou. Povzbudzuje nás ku konaniu
dobra. Dvíha nás, ak už nevládzeme. Dodáva
nám chuť žiť a brať život ako veľký dar. Skúsme
sa zamyslieť nad tým, koľko ťažkých situácií
sme v živote zvládli. Pevne verím, že pri našom
zamyslení dôjdeme k uvedomeniu, že bez Božej
pomoci a posily by sme tu už možno neboli.
Každý jeden z nás sa v týchto
blahoslavenstvách, ktoré počúvame, môže nájsť.
Blahoslavenstvá nie sú určené iba pre svätcov,
ale poukazujú na svätosť. Ježiš hovorí aj mne:
„Si blahoslavený.“ Osobne sa ku mne skláňa a
týmito slovami chce povzbudiť aj mňa. 
Prajem každému, aby v hlbokej viere, aj
napriek ťažkostiam, ktoré prežíva, dokázal s
radosťou v srdci poďakovať Pánovi, že môže
patriť medzi blahoslavených, ktorí sú Bohu
obzvlášť blízki a vzácni. 

Kaplán Michal

Spomienka

Féria

Ľub. spomienka

+ Vincent

ZBP pre otca Mareka

Sv. Jána Bosca, kňaza

+ Juraj, Alžbeta, 
Andrej a Jurko

ZBP pre Renátu

+ Eva

+ Anna

OBETOVANIE PÁNA

+ Ján

Sv. Blažeja, 
biskupa a mučeníka

18:00 Za dobrodincov chrámu 
a pastoračného centra



 

Na kostol: Bohuznáma 20€. 
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Sviatok Obetovania Pána – tzv. Hromnice – si spájame s hromničnou sviečkou, ktorú nám
kňaz v tento deň požehná pri svätej omši. Jej význam si ľudia najčastejšie vysvetľujú ako
ochranu pred búrkou alebo inými nebezpečenstvami. Hromničná sviečka však nie je
nejakým samostatným nástrojom na ochranu človeka. Jej plameň nám má pripomínať
predovšetkým potrebu byť v Božej milosti a dôvere v Božiu lásku k človeku. Potom svetlo
viery osvecuje pokojom a radosťou z Božej prítomnosti aj tie najťažšie chvíle v pozemskom
putovaní ľudského života a dáva im zmysel vzhľadom na konečné a trvalé dobro človeka.
Jedna z modlitieb na požehnanie sviec to vyjadruje takto: 
"Bože, pôvodca a zdroj všetkého svetla, ty si dnes spravodlivému Simeonovi ukázal Ježiša Krista
ako pravé svetlo, ktoré prišlo osvietiť všetkých ľudí; vrúcne ťa prosíme, vypočuj prosby svojho
ľudu: posväť tieto sviece, ktoré ponesieme v sprievode na tvoju oslavu, a veď nás cestou čnosti, aby
sme vošli do svetla večnej slávy. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.“

Spovedáme pondelok, utorok, piatok od 17:15, štvrtok od 17:30.
Adorácia bude v pondelok,  utorok od 17:15, vo štvrtok po sv. omši do 19:00.
V pondelok 30.1. bude votívna sv. omša o sv. Ondrejovi, apoštolovi. V závere sv.
omše bude pomazanie olejom sv. Ondreja.
V stredu 1.2. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov o 17:15 vo farskom
kostole.
Vo štvrtok 2.2. budeme pri sv. omšiach požehnávať „Hromničné sviece“, ktoré si môžete
doniesť do kostola.
V piatok 3.2. je prvý piatok v mesiaci. Prosíme, zapíšte sa na celodennú adoráciu od
9:00 do večernej sv. omše. Zoznam nájdete na nástenke kostola. V závere sv. omše
udelíme „svätoblažejské požehnanie“. Dopoludnia budeme spovedať chorých.
V sobotu 4.2. večeradlo NEBUDE. Presúva sa na pondelok 6.2. o 17:00.
V pondelok 6.2. bude stretnutie manželských párov po sv. omši o 18:30.
Pozývame mladých, od 15 rokov a vyššie, na duchovno-debatné stretnutie v piatok
10.2. vo farskom kostole po sv. omši o 18:30.
V nedeľu 5.2. bude výnimočne pridaná sv. omša o 18:00, z dôvodu Farského plesu.

univerzity v Košiciach, Hlavná 89. Registrácia
a viac info na maranathapo.sk/udalost.

Volejbalový turnaj mládeže Košickej
arcidiecézy 2023

Milí priaznivci volejbalu, máme pre vás
ponuku, ktorá sa neodmieta. Príďte si
zasmečovať na Volejbalový turnaj mládeže
Košickej arcidiecézy 2023 dňa 4.3.2023.
Súťažiť sa bude len v jednej vekovej zmiešanej
kategórii chlapci a dievčatá od 15 do 30
rokov. Miesto: Športová hala Hotelovej
akadémie v Prešove. Prihlasovanie do
20.02.2023 v cene 30 eur, do 26.02.2023 v
cene 40 eur. Hosť Martin Sopko st.,
volejbalista a bývalý reprezentant SR.
Program, prihlasovanie a viac info nájdete na
acmko.sk.

Duchovná obnova pre ženy
V Kláštore bosých karmelitánov v Lorinčíku pri
Košiciach sa v dňoch 03.-05.02.2023 uskutoční
duchovná obnova na tému Príď, oddýchni si a
načerpaj. Vedie sr. M. Benediktína Fečová
ISMM a bratia karmelitáni. Začiatok je v piatok
o 16.00 hod a záver v nedeľu na obed.
Prihlasovanie: kosice@milosrdenstvo.sk, tel. č.
055/677 02 77.

Víkendový pobyt v kňazskom seminári
Pre záujemcov o štúdium v kňazskom
seminári sa v dňoch 24.-26.02.2023
uskutoční víkendový pobyt, ktorého cieľom
je získať osobnú skúsenosť so životom v
seminári. Je určený pre tých, ktorí
absolvovali stretnutie prvého kontaktu a sú v
maturitnom ročníku alebo po maturite.
Ubytovanie a strava sú zabezpečené v
seminári. Záujemca potvrdí účasť na:
spiritual2@kske.sk, propedeutikum@kske.sk.
Viac info na www.kske.sk. Okrem
uvedených termínov je možnosť
individuálnych stretnutí s predstavenými
kňazského seminára po predchádzajúcej
dohode cez email.

Škola učeníka I. KE
Spoločenstvo MaranaTha organizuje školu
rastu, na ktorej sa počas 4 sérií účastníci
stretnú a budú bližšie rozoberať hlavné témy
„Patriť“, „Rásť“, „Slúžiť“, „Zdieľať“ a ich
miesto v živote kresťana. Prvý blok Školy
učeníka pozostáva zo 6 stretnutí, ktoré sú raz
do týždňa. Prvé stretnutie sa uskutoční
09.02.2023 a ďalších 5 stretnutí bude 
 prebiehať pravidelne vo štvrtky (Škola
učeníka sa skončí 16.3.2023) od18:00 do
20:00 hod na Teologickej fakulte Katolíckej 

Mohlo by vás zaujímať
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Milodary

Význam Hromničnej sviece

Farské oznamy

Úprimne ďakujeme za Vašu podporu! Veľmi ďakujeme všetkým darcom, 
ktorí finančne podporujú našu farnosť  a pastoračné centrum!

Svätoblažejské požehnanie hrdla sa spája sa so sviatkom svätého Blažeja, biskupa a
mučeníka, ktorý je uctievaný ako ochranca pred chorobami hrdla. Život sv. Blažeja
bol opísaný veľmi neskoro po jeho smrti. Je to napísané skôr formou legendy. Podľa
nej bol Blažej nielen biskupom, ale aj lekárom. Istá povesť rozpráva, že jedna vdova s
plačom priniesla k Blažejovi svoje dieťa, ktorému zostala trčať v hrdle rybia kosť, a
prosila ho o pomoc. Blažej sa vrúcne pomodlil, požehnal dieťa a chlapec sa uzdravil. 
V tom čase, kedy sv. Blažej žil, už cisár Konštantín udelil kresťanom slobodu.
Spoluvládcovia cisára Konštantína ju nerešpektovali a prenasledovali kresťanov ďalej.
Kvôli tomu sa aj biskup Blažej utiahol do skalnej jaskyne. Legenda hovorí, že keď
poľovníci usporiadali lov, zvieratá utekali jedným smerom, a to práve k jaskyni
biskupa Blažeja, ktorý tam žil ako pustovník. Poľovníci ho takto objavili a udali.
Vladár vydal rozkaz, aby ho priviedli pred súd, aby obetoval modlám. Keď to
nespravil, sudca ho dal priviazať k stĺpu a bičovať. Potom ho odvliekli do väzenia a v
roku 316 ho odsúdili na smrť.
Po jeho smrti sa tiež diali zázraky uzdravenia. Aj na základe legendy o uzdravení
chlapca sa vyvinula tradícia, že na sviatok sv. Blažeja sa udeľuje požehnanie hrdla. 

Požehnanie hrdla na spomienku sv. Blažeja

Tešíme sa na všetkých, s ktorými sa stretneme na Farskom plese 4.2., 
a zároveň oznamujeme, že oficiálny začiatok bude o 18:00 v sále Vet-baru.

Prosíme hostí o príchod na ples v dostatočnom časovom predstihu 
od 17.30 - do 17:45 hod.

Oficiálny začiatok plesu 


