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a učiť ľudí, ako ho majú prežívať a budovať.
Je to však veľmi náročná práca, ktorá si
vyžaduje v  prvom rade veľkú kňazskú
horlivosť, no aj osobnú skúsenosť s Bohom.
Učiť o  niečom, čo poznáme len z  kníh je
málo pre ohlasovanie Božieho kráľovstva.
Skutočný boží posol je ten, ktorý odovzdáva
svoju osobnú skúsenosť o živote s Bohom.
Preto je jednou z nevyhnutných úloh kňaza
modlitba a vlastné posväcovanie sa.
  Žiaľ zvykli sme posudzovať kvalitu
kňazského života a  jeho služby tým, že
hodnotíme koľko pastoračných centier, či
kostolov postavil, alebo aké množstvo
financií pre farnosť získal. Hodnotíme jeho
službu podľa toho, či už opravil strechu,
ozvučenie, osvetlenie, alebo vchodové dvere
kostola. Keď sa vo farnosti dejú aktivity
a v kalendári sú naplánované denne nejaké
stretnutia, tak sa zvykneme pochváliť akou
sme super farnosťou, kde farár nespí.
     Avšak skutočnou pridanou hodnotou pre
dobro každej farnosti je modlitba kňaza. Tak
ako vy, drahí otcovia sa denne modlite za
dobro a ochranu vašich rodín, tak to robí aj
duchovný otec. Tie najväčšie boje pre dobro
všetkých vo farnosti vybojuje pravidelná
a  pokorná modlitba kňaza. Na začiatku
mojej cesty kňazstvom som uveril, že Boh
je väčší ako moje váhajúce srdce, a aj preto
prijímam nové výzvy a  nerezignujem po
prípadných neúspechoch, či nepochopení zo
strany ľudí. Prosím o  modlitby za nás
kňazov, aby sme boli verní Božiemu
poslaniu a  horliví v  službe Vám, drahí
priatelia!       
                                                      Otec Marek

   V  súvislosti s  kňazskými vysviackami,
ktoré sa spravidla konajú v  júni, si každý
z nás kňazov spomenie aj na ten veľký deň,
kedy bol vysvätený na kňaza. Rozhodnúť sa
pre zasvätenie sa Bohu nie je jednoduché.
Mladý človek si ponajprv potrebuje
zodpovedať na množstvo otázok, a to nie len
vo vzťahu k  Bohu a  viere, ale hlavne vo
vzťahu k sebe samému. To, čo zrejme každý
z  nás prežíval, bola neistota a  nedôvera vo
vlastné sily a schopnosti. Ten zvláštny pocit,
ako bezmocne stojíš pred úlohou, ktorá ťa
prevyšuje, je naozaj mnohokrát skľučujúci.
Byť božím poslom a jeho predlženou rukou,
či volajúcim hlasom v  tomto svete nie je
jednoduché. No Boh prekvapuje! Je to On,
ktorý prichádza na pomoc našej slabosti a je
väčší ako naše váhajúce srdce. Pochybnosti
o  hodnosti na toto poslanie Boh rozptyľuje
tým, že nás nechá skusovať našu ľudskú
slabosť a  obmedzenosť, no zároveň
požehnáva našu prácu viditeľnými
znameniami. Kňazi sú hriešni ľudia, tak  ako
aj ostatní. No aj napriek tomu sú vybraní
Bohom, aby pracovali pod Jeho vlajkou.
S vyvolením prichádza aj sila Ducha a všetky
potrebné dary pre budovanie Božieho
kráľovstva.
     Život s Bohom nie je len jednou z tradícií,
ktoré si starostlivo uchovávame popri našich
spevoch, tancoch, či tradičnej slovenskej
kuchyni. Život s  Bohom je o  vzťahu
s  osobou, ktorá je živá a  neustále prítomná
v našom živote. Je to o budovaní priateľstva
a dôvery, ako aj o raste v láske. Boh chce byť
milovaný a  miluje! Čo je úlohou kňazov?
Svedčiť o tomto životne dôležitom vzťahu 
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Do Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja,Košice patria tieto ulice :
Atletická, Bežecká, Cesta pod Hradovou, Cyklistická, Čermeľská cesta, Čermeľské prielohy, Čermeľské údolie,Dobšinského,
Ďumbierska, Gerlachovská, Gogoľova, Havlíčkova, Hlinkova, Horolezecká, Huncovská, Hurbanova, Chrastie, Jahodná,
Jazdecká, Jedľová, Junácka, Kavečianska cesta, Končistá, Kostolianska ceste, Lesná, Letecká, Lomnická, Májová, Malinová,
Mánesova, Mengusovská, Nám. nádeje, Národná trieda, Park Anička, Park mládeže, Pod kaštieľom, Pod šiancom, Pod vlekom,
Polianska, Potočná, Slavkovská, Slovenského, Solisková, Suchodolinská, Športová, Štrbská, Tŕňová, Turistická, Urbánkova,
Vihorlatská, Višňová, Vnútorný červený breh, Vodárenská, Vonkajší červený breh, Watsonova, Za štadiónom, Záhradná,
Zoborská, Žľaby. Veriaci bývajúci na týchto uliciach patria do farnosti sv. Ondreja v Košiciach.

Apoštol
 

Bankový účet Farnosti sv. Ondreja, apoštola:    SK43 0900 0000 0050 4444 0094
Bankový účet Pastoračného centra :                   SK49 0900 0000 0050 4443 9501
Bankový účet filiálky Horný Bankov:                 SK19 0900 0000 0051 1082 1603
Bankový účet Kaplnky sv. Rozálie:                     SK17 0900 0000 0051 1082 0766

Informačný list                 III.ročník/25/2020  
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice
                                                              Dobrovoľný príspevok
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Rozpis svätých omší,  12. Nedeľa cez rok

Tlač a skladanie : C-PRESS
prevádzka: Tolstého 14, Košice

Boh je väčší ako naše váhajúce srdce

info@c-press.sk 
prevadzky@gmail.com

0903 602 054
po-pia : 7:30-16:00

Pondelok
22.6.

Nedeľa

28.6.

Utorok
23.6.

Streda
24.6.

Štvrtok
25.6.

Piatok
26.6.

Sobota
27.6.

+ Ján, Jolka, Michal

+ Ondrej (1. výročie)

ZBP pre Alžbetu a Hildu

féria 

Narodenie
sv.Jána Krstiteľa

slávnosť

+ Elena

Za odvrátenie epidémie

18:00 ZBP pre Katku s rodinou

12. Nedeľa
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          Účasť na   nedeľnej   sv. omši a   vo
     sviatky je znova povinná.  Aj   naďalej
   platí:  Dezinfekcia   rúk  pred    vstupom
   do    kostola   a   prekrytie      dýchacích
   ciest!
     
 

           Sviatosť zmierenia vysluhujeme
      hodinu pred večernou sv. omšou v 
      pracovné dni.
         Adorácia je hodinu pred večernou
      sv. omšou v pondelok, utorok a piatok.

       Tak ako už viackrát, chceme aj dnes
poďakovať lekárom, zdravotníkom,
lekárnikom, policajtom, vojakom,
hasičom, dobrovoľníkom, médiám,
pracovníkom v obchode a všetkým, ktorí
obetavo slúžili v prvej línii. Radi by sme
však poďakovali aj tisícom ľudí, ktorí
často nenápadným, ale veľmi úprimným a
horlivým spôsobom prispeli k tomu, že
nás dôsledky pandémie naplno nezasiahli.
    Máme na mysli modlitby a obety
veriacich, kňazov a rehoľníkov, ktorí ich
viedli a prosili Pána, na príhovor našej
Sedembolestnej Matky, o pomoc  a ochra-
nu. Veľmi si vážime túto vašu snahu                             
a tiché, vytrvalé úsilie. Ďakujeme vám, že
ste nerezignovali, nezľahostajneli,  nestra-
tili presvedčenie, že modlitby a obety sú
práve v takýchto časoch mimoriadne
potrebné. Bolo  pre  nás  veľkým  povzbu-
 

dením vidieť odhodlanie vašej viery.        
        Radi by sme tiež pripomenuli, že
naša vďačnosť patrí aj všetkým, ktorí                      
v spoločnosti poskytujú ľuďom prácu.
Vieme, že prechádzate ťažkým obdobím.
S veľkou úctou hľadíme na vašu snahu
zachovať pracovné miesta, aby ľudia
mohli klásť na stôl každodenný chlieb.
Tento čas bude skúškou pre našu kresťan-
skú  solidaritu. Chceme  všetkých povzbu-
diť, aby na ňu nezabudli a uchovali si
dôveru, že Boh ju odmení a vynahradí.
 
    Nech nasledujúce obdobie nám
všetkým prinesie schopnosť dívať sa
novými očami, nech si uvedomíme
potrebu jednoty, vzájomného zmierenia,
odpustenia a pokoja. Biskupi Slovenska                                    
k tomu v modlitbe celej spoločnosti
vyprosujú Božie požehnanie.

Od  1. júla 2020 dôjde k  personálnym
zmenám v našej farnosti. Na žiadosť pána
farára Dp. Mareka Ondreja bol košickým
arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom
menovaný za farského vikára (kaplána) pre
našu farnosť Dp. Blažej Revický. Dôstojný
pán kaplán bude vo farnosti pôsobiť na
plný úväzok. Pre budovanie farnosti
a  zabezpečenie dôkladnej starostlivosti
o  veriacich, je prítomnosť pána kaplána
v  našej farnosti veľmi potrebná. Dp.
Radoslav Lojan, ktorý doposiaľ vykonával
službu pre našu farnosť popri svojej
náročnej práci pre Teologickú fakultu, bol
na žiadosť dp. farára Mareka Ondreja,
novým dekrétom košického arcibiskupa
menovaný za výpomocného duchovného 

pre našu farnosť. K  doterajším úlohám
pána farára, ktoré vykonáva nie len
v košickej arcidiecéze, ale aj pre pápežský
súd Rímskej Roty a iné cirkevné súdy, ako
aj  rímske dikastériá,   pribudlo menovanie
za sudcu Metropolitného Tribunálu
v  Košiciach. Košický arcibiskup tak
rozhodol dekrétom zo dňa 1.6.2020.
     Chcem vyjadriť veľké poďakovanie
otcovi arcibiskupovi Mons. Bernardovi
Boberovi, že po zvážení  všetkých  okolno-
stí a s veľkým ohľadom a citlivosťou na
dobro  veriacich,   vyhovel   mojim   žiado-
stiam a aj napriek tomu, že kňazov je     
z roka na rok menej, menoval pre našu
farnosť stáleho pána kaplána a zároveň aj
výpomocného duchovného otca.
 

  Slovenskí biskupi v prítomnosti
apoštolského nuncia zhodnotili opatrenia,
ktoré boli pre Cirkev i spoločnosť spojené
s úsilím zastaviť šírenie koronavírusu.
Vyjadrili vďačnosť veriacim za trpezlivé
prijatie a dodržanie výnimočných
nariadení, ktoré v našej skúsenosti nemali
obdobu.
    Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia
biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného
dišpenzu od povinnej účasti veriacich na
nedeľných a sviatočných bohoslužbách                      
k 17. júnu 2020. Virtuálne spoločenstvo                                
a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo
ako veľmi užitočný prostriedok vo
výnimočnom stave, samozrejme nemôže 
 

V  sobotu dňa 20. júna boli v  košickej
katedrále vysvätení na kňazov siedmi
mladí muži, ktorí budú vykonávať službu
pre ľud v  našej arcidiecéze: Dominik
Adamčík (28 rokov - farnosť Prešov-
Solivar), Boris Byčánek (26 rokov -
farnosť Bardejov sv. Egídia), 
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 Odvolanie dišpenzu a sv. prijímanie na ruku

Poďakovanie biskupov za modlitby počas koronakrízy

Hľadáme prenájom bytu
Hľadáme pre pána kaplána do prenájmu1-2 izbový byt v našej farnosti. 

Kontaktujte pána farára na 0948 29 06 07.

Dnešnú nedeľu máme pravidelnú zbierku na výstavbu Pastoračného Centra.

Milodary
Na kostol: Bohuznáma rod. 100 €. Na Pastoračné centrum: Bohuznáme 50 €, 70 €,
Bohuznáma rod. 150 €. Na kaplnku sv. Rozálie: bohuznámy 10 € .
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť !!!!!
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trvalo nahradiť živé spoločenstvo
stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach.
   Kým platia krízové hygienické
opatrenia, zostáva platné dovolenie
prijímať na ruku, o ktorom biskupi
rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane
zdravia a života.Obdobie uplynulých
týždňov našej spoločnosti prinieslo
náročnú skúsenosť. Čosi podobné nik                         
z nás nezažil. Treba priznať, že sme
neboli pripravení na okolnosti
koronakrízy. Cirkev sa snažila svedomito
zachovávať epidemiologické opatrenia.
Dnes môžeme s náležitou pokorou
skonštatovať, že ničivú hrozbu nákazy
spoločnosť dokázala zvládnuť.

Čím viac starneme, tým viac ich potrebujeme
 Jakub Farkaš (29 rokov - farnosť Prešov -
Nižná Šebastová),Matej Futej (28 rokov -
farnosť Udavské), Ing. Marek Pich (37
rokov - farnosť Svidník), Mgr. Karol Saksa
(33 rokov - farnosť Prešov - Solivar),
František Sokyra (26 rokov - farnosť Dlhé
nad Cirochou).

Personálne zmeny v našej farnosti

  Prosíme o modlitby za nás kňazov, aby úlohy, ktoré nám boli zverené, sme vykonávali
svedomite, veľkodušne a nikdy nám nechýbala Božia pomoc a sila Ducha Svätého.

Farské oznamy

     „Čím viac starneme, tým viac ich
potrebujeme“, sú slová biskupa počas
modlitby svätenia kňazov. Mladí ľudia
prinášajú novú silu a sú plní odhodlania. 

Máme od nich veľké očakávania, a  to aj
preto, lebo sú ľuďmi ideálov. Prajeme im,
aby sa plní horlivosti pustili do práce pre
Božie kráľovstvo. 

      Sprevádzajme ich modlitbami.


