
starosť o  nás nám dajú nádej, že Boh sa
o  všetko postará. Pád pod krížom nie je
hanbou, ale novým začiatkom. Podobne
ako Ježiš, tak aj my, dostaneme cez
modlitbu silu vstať a kráčať ďalej, hoci aj
plní bolesti a sĺz!     
        Nevieme, koľko krížov v živote nás
ešte postretne. Sme si však istí, že kríž nie
je nástrojom, ktorým by nás Boh chcel
mučiť. Naše kríže dostávajú zmysel
v  spojení s  tým Ježišovým. Chceme sa
učiť, my jeho učeníci, kráčať po krížovej
ceste spolu s ním. Neprepadnime zúfalstvu,
keď je ťažko! Neplačme nad náročnosťou
životných situácií, nestrácajme chuť kráčať
v živote ďalej a neupadajme do beznádeje
v  ťažkostiach života. Na ceste kríža nie
sme sami, lebo Boh je s  nami. On, ktorý
kráčal na Kalváriu. Denne kráča na 
 Kalváriu svojich  učeníkov, aby  im 
 pomo-
hol niesť ich kríže. Boh je už taký! Nikdy
neopustí tých, ktorých má rád. Jeho láska
sa prejavuje v  tom, že stojí pod krížom
každého z  nás a  dáva nám silu. V  tých
ťažkých chvíľach na to nezabúdajme!
        Kríže, ktoré máme ako symboly
zavesené v našich domoch, či prechádzame
popri nich kráčajúc ulicami, nech sú pre
nás pozvaním k  tomu, aby sme znova
a znova uverili v Jeho neustálu prítomnosť
v  našich životoch. Tebe trpiaci Ježišu,
zverujem svoju bolesť a  svojich
najdrahších, ktorí kráčajú krížovou cestou
utrpenia. Prosím Ťa, pre Tvoje sväté rany,
zmiluj sa nad nami a pomôž nám!     

        Otec Marek      

        Predpokladám, že v každej kresťanskej
rodine na stene visí kríž. Máme ho vo
svojich príbytkoch, prechádzame denne
okolo neho, vidíme ho pri cestách alebo
v  chrámoch. Dokonca niektorí z  nás ho
nosia ako okrasu na zlatej retiazke. Kríž sa
stal súčasťou nášho života, no musíme
konštatovať, že mnohokrát ostáva len
symbolom. Keď do nášho života príde
skutočný kríž, tak vtedy pocítime jeho
ťarchu. Pod ťažobou kríža klesáme a zdá sa
nám, akoby sme na to všetko ťažké boli
sami. Smútok, bolesť, ba niekedy až úzkosť
nás precitnú po tom, čo zistíme, že nám na
plecia život naložil kríž. Ako sa vieme
vyrovnať  s  týmto údelom? Čo  robíme vte-
dy, keď už nevládzeme niesť svoje kríže?
Mnohí zmalomyseľnieme a  začneme sa
ľutovať, či zúfať si. Sú aj takí, ktorí sa začnú
hnevať a hľadať vinníka, za ktorého zvyknú
označiť aj Boha. Skutočný učeník Ježiša
však kríž berie na plecia a nasleduje svojho
Majstra. „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie
sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“
Tieto slová adresuje Ježiš všetkým, ktorí sa
rozhodnú kráčať Jeho cestou. Kríž nie je nič
príjemné, no je cestou k víťazstvu! Bolesť,
ktorú prežívame po tom, čo sa napríklad
dozvieme o  tragickej udalosti a  ohrození
života našich najdrahších alebo priateľov, je
skutočným krížom. Nedokážeme robiť nič,
nemáme ich životy v  našich rukách, no
vieme to všetko zveriť Bohu. Vo chvíľach,
keď nás kríž tlačí hlboko k  zemi,
potrebujeme nabrať silu a  pozdvihnúť oči
k  nebu a  začať sa modliť. Viera v  Božiu
prítomnosť v našom živote a v Jeho 

 Farár :                                      JCDr. Marek Ondrej
                                                  prokurátor, advokát
                                                 Apoštolského Tribunálu Rímskej Roty
 
Výpomocný duchovný otec :   doc.ThDr.Radoslav Lojan, PhD. 
                                                 dekan Teologickej fakulty v Košiciach
           
 Farská kancelária  :                     Cesta pod Hradovou III/3037, 040 01 Košice                
 Utorok a Štvrtok    :                     16:00 - 17:00   
                                                      0948 29 06 07                   
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                                                www.svondreja.sk                                          
                                                

                
 

18:00

+Mária   8:00

+ Marta

Podhradová

Sv. Petra a Pavla, 
apoštolov

slávnosť 
prikázaný sviatok 

Podhradová 18:00

féria 18:00

7:00

Podhradová

Podhradová

+ Marta, Štefan, EvaPodhradová 18:00

Podhradová 18:00

Rozália 15:15

Omša s platnosťou
na nedeľu Podhradová

10:00

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/ 26 /2020  
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice
                                                              Dobrovoľný príspevok
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Rozpis svätých omší,  13. Nedeľa cez rok

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

Zobrať kríž a kráčať

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

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

Pondelok
29.6.

Nedeľa

5.7.

Utorok
30.6.

Streda
1.7.

Štvrtok
2.7.

Piatok
3.7.

Sobota
4.7.

+ Pavol (15. výr.)

ZBP pre Františka

ZBP pre Matúša, Sama, 
Annu a ich mamu

+ Gabriela

Za odvrátenie epidémie

18:00 + Andrej

Sv. Cyrila 
a Metoda,

Slovanských
vierozvestov

slávnosť 
Rozália

Horný Bankov

15:15

14:15

+Štefánia

Za pochovaných na cintoríne
sv.Rozálie a za ostatných zosnulých 

féria 

Sv. Tomáša, apoštola
spomienka

 

Návšteva Panny Márie
sviatok

 



         Nového pána kaplána privítame 
      v našej farnosti v nedeľu 5.7. pri 
      sv. omši o 10:00.
         Budúcu nedeľu bude v kaplnke 
      sv. Rozálie sv. omša za zosnulých      
  a pochovaných na cintoríne   sv. Rozálie.
         V piatok dopoludnia duchovný otec
      navštívi chorých.
     
 

        Sviatosť zmierenia vysluhujeme
      hodinu pred večernou sv. omšou 
      v pracovné dni.
       Adorácia je hodinu pred večernou
     sv. omšou v pondelok, utorok .
       Celodenná poklona bude v piatok od   
     9:00. Prosíme napísať sa na hárok 
     na nástenke.

        V  sobotu 20.6.2020 v  košickej
katedrále boli na kňazov vysvätení siedmi
mladí muži, ktorí budú vykonávať svoju
službu pre veriacich košickej arcidiecézy.
V úvode homílie arcibiskup Bernard
Bober vyjadril   radosť z novokňazov. „
Do našich radov pribudnú nové sily, noví
ľudia, nový elán a nová tvorivosť. Preto je
dnes naša vďačnosť zameraná ponajprv na
Darcu všetkých darov, dobra a radosti:
Bože, ďakujeme Ti za povolania, ktoré si
nám daroval, a ktoré si
formoval.“Arcibiskup  Bober novokňazov
 ubezpečil, že „k dokonalosti a svätosti sa
iba približujeme a s Božou pomocou
bojujeme o ňu každý deň. Vašou
najväčšou devízou a Bohu milou
vlastnosťou je však vaša pokora, dôvera,
odvaha a odhodlanie.Viete, že keď budete
spolupracovať na Božom diele, nemôžete
za to čakať iba ľudskú odmenu a
pohodlný život na tejto zemi. Boh má iné
kritériá. ...Budete sprítomňovať živého
Krista v kúsku chleba a vína, vždy, keď
pri svätej omši autenticky, v Ježišovom
mene vyslovíte slová: Toto je moje Telo a
toto je moja Krv! Sprítomňujte Ježiša
nielen pri oltári, ale celým svojím
životom! Lebo keď sa Kristus zverí do
vašich kňazských rúk aby zveľaďoval
svoju Cirkev, vy sa musíte úplne
spoliehať na Neho: Láska k Ježišovi je
dušou a koreňom kňazskej služby.S úctou
sa arcibislup obrátil aj na rodičov:
„Ďakujem vám drahí rodičia, za to, že ste
svojich synov prijali, niesli a sprevádzali
na ceste až k oltáru, že ste týchto mladých
mužov nechali slobodne sa rozhodnúť pre
Krista, aj keď ste možno niektorí na
začiatku  bojovali   s    touto   myšlienkou              
a bolo vám ťažko pustiť milovaného syna 
 

do   tejto   služby.  Vnímate   tento   svet                 
a viete, že to nebudú mať ľahké, preto tie
obavy! No nebojte sa, Boh vidí do ich
srdca, a postará sa o všetko, čo budú
potrebovať.“Následne dodal: „Milí
synovia! My vás potrebujeme. Kiežby ste
celý život zostali takí horliví, ako teraz.
Upevňujte svoje povolanie. Osobná
modlitba spojená s meditáciou,
každodenná svätá omša, živá mariánska
úcta a ľudský prístup nadovšetko – toto sú
osvedčené prostriedky upevňovania v
povolaní. Nájdite si každý deň čas na
dôverné stretnutie s Bohom v modlitbe a
budete mať silu k službe. Oživte naše
kňazské spoločenstvo svojou radosťou,
vypočujte, pomôžte, podeľte sa o svoj čas
i sily, tešte sa z úspechov iných a
stretávajte sa.Nebojte sa každý deň
odovzdávať svoje radosti, ale aj starosti i
strádania do rúk Nebeskej Matky Panny
Márie. Ona si vás bude chrániť, bude
nápomocná pri otváraní vášho srdca pre
Ježiša i pre ľudí. Ona si vás bude dobre
pamätať, veď sviatosť kňazstva prijímate
práve v deň spomienky na jej
Nepoškvrnené Srdce. Tak, ako ona
uchovávala všetky Božie slová vo svojom
čistom Srdci (Lk 2, 41-52), tak si na svoje
veľké Srdce privinie aj vás. Tam nájdete
útočisko, aj vo chvíľach, keď tu vaši
rodičia a blízki už nebudú a vy budete
možno pociťovať absenciu vlastnej
rodiny. Zasväcujte  sa  jej  Nepoškvrnené-
mu Srdcu, ona vás nikdy nenechá samých.
Pamätajme v modlitbách na týchto našich
nových robotníkov v Pánovej vinici a
okrem vernosti v službe, im vyprosujme
aj to, aby boli vo svojom kňazstve obetaví
a šťastní,“ vyzval na záver prítomných
arcibiskup Bernard Bober.
 

                       Kurz APka
Arcidiecézne centrum pre mládež ponúka
pre mladých od 15 rokov kurz -
Animátorskú prípravku. Cieľom kurzu je
formácia a vzdelávanie mladých, ktorí túžia
pomáhať vo svojej farnosti, či spoločenstve
s rôznymi aktivitami pre deti a mládež.
Účastníci sa dozvedia zaujímavé a užitočné
informácie o komunikácii, naučia sa rôzne
voľnočasové aktivity, oboznámia sa so
základmi Kerygmy, spoznajú lepšie sami
seba a mnoho iného. Podujatie sa koná na
Fare v Hermanovciach od
30.06.-05.07.2020. Pri prihlásení do 21.06.
je poplatok 45 eur, neskôr 55 eur. Bližšie
informácie a prihlasovanie na
premladez.sk.
           Manželské stretnutia 2020
OZ Manželské stretnutia Vás pozýva na 8-
dňový kurz pre manželské páry, zameraný
na obnovu a prehĺbenie manželstva.
Uskutoční sa vo Vranove nad Topľou (SOŠ
Drevárska) v termíne 15.-23. augusta 2020.
Kurz prebieha formou prednášok, ktoré 
 budú   bližšie  rozoberané         v menších
skupinkách. Pre deti je pripravený program
s animátormi.
                  

Viac info a prihlasovanie na
rodina.rimkat.sk alebo mstretnutia.sk, tel.
č. 0948 090 014.
         Prázdninový pobyt pre rodiny
Pozývame Vás prežiť týždeň v Centre pre
rodinu na Sigorde, v spoločenstve ďalších
rodín. V rámci programu prázdninového
týždňa sme pre Vás pripravili program
naplnený zábavou a rôznymi
voľnočasovými aktivitami, tvorivé dielne,
výlet do prírody, spoločenské hry a ďalšie
aktivity nielen pre deti. Taktiež je
pripravený čas rodinnej modlitby,
duchovného slova, či filmové večery a iné
aktivity. Termín konania je v dňoch od
10.08.2020- 16.08.2020, prihlasovanie     
a viac info na centrumsigord.sk.
                   Bicyklom za Ankou
Priatelia Domčeka Anky Kolesárovej
pozývajú pútnikov na 2. ročník cyklopúte s
názvom Bicyklom za Ankou II. Putovanie
sa začína v Bratislave 9.8.2020 a ukončí sa
vo Vysokej nad Uhom 13.8.2020. Počet
pútnikov je limitovaný, prihlasovanie a
bližšie info na @bicyklom.za.ankou alebo
na bicyklomzaankou@gmail.com.
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 Z myšlienok arcibiskupa počas kňazskej vysviacky

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

Kontaktujte pána farára na 0948 29 06 07.

Na Pastoračné centrum sa vyzbieralo minulú nedeľu 1.024, 39 €. Na Bankove 70,59 €. 

Milodary
Na kostol: Bohuznáme 30 €, 10 €. 
Bezhotovostné vklady za mesiac jún na kostol: bohuznámi darcovia: 20 €, 20 €, 50 €, 20 €, 15 €.
Bezhotovostné vklady za mesiac jún na Pastoračné centrum: 50 €, 30 €, 20 €, 10 €, 15 €, 50 €,
30 €, 10 €, 100 €, 30 €, 10 €, 35 €, bohuznáme rodiny 100 €, 50 €, rod. Spišákova 100 €.

Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť !!!!!
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 Mohlo by Vás zaujímať

Farské oznamy


