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Bankový účet filiálky Horný Bankov:                 SK19 0900 0000 0051 1082 1603

Bankový účet Kaplnky sv. Rozálie:                     SK17 0900 0000 0051 1082 0766

 
    19.7.2020                    16. nedeľa cez rok                      

18:00

+ Anton, Anna, Jozef, Anton  8:00

+ Marta, VladimírPodhradová

O sv. Ondrejovi
votívna omša

Podhradová 18:00

féria 18:00

7:00

Podhradová

Podhradová

ZBP pre MáriuPodhradová 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
Informačný list              III.ročník/ 29/2020  
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice
                                                              Dobrovoľný príspevok

Rozpis svätých omší,  16. nedeľa cez rok

Pondelok
20.7.

Nedeľa

26.7.

Utorok
21.7.

Streda
22.7.

Štvrtok
23.7.

Piatok
24.7.

Sobota
25.7.

+ Jozef, Alžbeta

+ Vincent

+ Ján, Anna, Emília

+ Michal, Valéria, Vladimír

Za odvrátenie epidémie

18:00 Za farnosť

17. nedeľa

cez rok

Rozália

Horný Bankov

15:15

14:15

Za dobrodincov chrámu 
a pastoračného centra

Za ochranu mesta a obyvateľov

Sv. Márie Magdalény
spomienka

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

Má náš Boh konkurenciu?

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

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

Sv. Brigity, rehoľníčky
patrónky Európy

sviatok

féria 

sobáš15:30Horný Bankov
    Od malička sme my, kresťania,
vyrastali vo viere v  jediného Boha. Učili
sme sa na náboženstve, že Boh je len
jeden. Možno sme nikdy neuvažovali nad
tým, či predsa len neexistujú aj iní
bohovia. A  mali sme k  tomu dôvod! Na
hodinách dejepisu sme predsa počúvali
o gréckej, či rímskej mytológii. Vzhľadom
na veľký počet iných náboženstiev
môžeme skúmať, čo je objektom ich viery
a  o  akom bohu, či bohoch hovoria. V
dejinách ľudstva čítame o  tom, že ľudia
vyznávajú aj iných bohov, ako len Boha
kresťanov.
         Existencia jediného Boha však nie je
závislá od ľudského poznania, alebo od
stupňa našej viery. Náš Boh sa v dejinách
postupne zjavoval a definitívne sa ukázal
v osobe Ježiša Krista. Boží Syn v ľudskom
tele nás učí, kto je Boh a  aký je. Kto
v neho verí, bude spasený! Kto jedinému
Bohu uverí a  zvolí si ho za Pána svojho
života, bude šťastný! Kresťania, ako
nasledovníci jeho učenia však musia
v každej dobe zápasiť s pokušením uveriť
aj v iných bohov. Určite nemám na mysli
gréckeho boha Zeusa, či bohyňu Afroditu.
Dnešní bohovia, ktorí sa tlačia do
pozornosti človeka majú inú podobu a iné
mená. Hovorím o  bohu peňazí, moci,
úspechu, egoizmu, slobody bez hraníc a
pravidiel, nespravodlivosti alebo
hedonizmu. Niekedy sa zdá, akoby Boh
kresťanov upadal do postupného
zabudnutia, a  to len preto, lebo doba sa
zmenila a  blahobyt nás rafinovane
presvedčil o tom, že Boha nepotrebujeme.

Aj keď možno mnohí skutočného Boha
opustili, či na neho zabudli, predsa len
začali slúžiť iným bohom. Dôsledky
takého rozhodnutia sú však veľakrát dosť
kruté. Stačí jedna pandémia, a svet, ktorý
vsadil na boha biznisu, je na kolenách.
Neustále prehlbujúca sa hospodárka kríza
so sebou prináša veľké sklamania. Mnohé
plány mocných a  bohatých ostali
v  archívoch a  nevedno, či sa budú
realizovať. Rozdiely medzi bohatými
a  chudobnými sa ešte viac prehĺbili.
Z dôvodu povinnej karantény, či sociálnej
izolácie sa naše najužšie vzťahy ukázali
v  skutočnej realite. Mnohí museli
konštatovať, že nedokážu vydržať jeden
veľa druhého, a to aj napriek tomu, že sú
rodinou. Vládu nad ľudským srdcom sme
prenechali iným bohom, a  to nás urobilo
nešťastnými . Ak človek zo svojho života
vyhodí skutočného Boha preč, nikdy
nedosiahne skutočné šťastie. V jeho živote
ostane obyčajné prázdno, ktoré nič
nedokáže ponúknuť.

     Má náš Boh konkurenciu? Je snáď
niekto alebo niečo väčšou zárukou šťastia,
ako jediný milujúci Otec, ktorý za naše
blaho nechá zomrieť svojho Syna? Kto
z  iných moderných bohov, ktorých
vyznávame a  ktorým sme mylne uverili
nám ponúka tak veľkú lásku, ako jediný
a pravý Boh? Je čas zamyslieť sa nad tým,
akým bohom slúžime, a či niečo
skutočnému a jedinému Bohu
nedlhujeme.

      Otec Marek



     Farská kancelária je počas prázdnin
     otvorená po večernej sv. omši.      
     

         Sviatosť zmierenia vysluhujeme            
        hodinu pred večernou sv. omšou
        od 17:00.

Dnešnú nedeľu máme zbierku na výstavbu pastoračného centra.
Prosíme o štedrosť a podporu.    

     

        Adorácia je hodinu pred večernou  sv. omšou v pondelok, utorok a piatok od 17:00.
       

Milodary
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K dnešným narodeninám vyprosujeme pánovi kaplánovi Blažejovi 
pevné zdravie, hojnosť Božích milostí a darov Ducha Svätého.
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„Každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý
je na nebesiach, je môj brat i sestra, i
matka.“  (Mt 12, 50) Evanjelium podľa
Matúša opisuje jednu udalosť z Ježišovho
života, ktorá sa ani nezdá veľmi dôležitá:
jeho matka a príbuzní sa vybrali do
Kafarnauma, kde sa pri ohlasovaní lásky
Otca nachádzal spolu so svojimi
učeníkmi. Chceli ho navštíviť a  porozprá-
vať sa s ním a zrejme mali za sebou dlhú
cestu. Nevošli tam, kde bol Ježiš, ale
poslali mu odkaz. „Vonku stojí tvoja
matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou
rozprávať.“ Rodinné  vzťahy  boli v izrael-
skom národe iste veľmi dôležitým
prvkom: samotný národ sa považoval za
Božieho „syna“, dediča jeho prisľúbení   a
jeho príslušníci sa považovali za „bratov“.
Ježiš však prišiel s neočakávaným
postojom, slávnostným gestom ukázal na
učeníkov a povedal:

„Každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý
je na nebesiach, je môj brat i sestra, i
matka.“ Ježiš tu zjavuje nové hľadisko:
ktokoľvek sa môže cítiť súčasťou tejto
rodiny, ak sa snaží spoznávať a plniť vôľu
jediného Otca. Ktokoľvek: dospelý alebo
dieťa, muž alebo žena, zdravý alebo
chorý, z tej či onej kultúry alebo
spoločenského postavenia. Ktokoľvek:
každý človek v sebe nesie Boží obraz.
Dokonca každý človek stojí osobne
priamo pred Bohom a môže sa s ním
zoznámiť a nadviazať priateľstvo.
Ktokoľvek teda môže plniť Božiu vôľu,
ktorá spočíva v láske k Bohu a k bratovi.
A ak milujeme, Ježiš nás považuje za
svojich príbuzných, za svojich bratov
a sestry. Je to naša najväčšia príležitosť,
ktorá nás prekvapí, no aj oslobodí od
našej minulosti,  od  našich  obáv  a  vlas-
tných schém. Pri takomto pohľade môžu
byť aj naše obmedzenia a nedokonalosti
odrazovým mostíkom k sebarealizácii. Vo
všetkom postrehneme výraznú
kvalitatívnu zmenu.

„Každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý
je na nebesiach, je môj brat i sestra, i
matka.“ Istým spôsobom sa dokonca
môžeme stať akoby Ježišovou matkou. 

Tak ako sa Mária dala k dispozícii Bohu
od okamihu zvestovania až po Kalváriu a
zrod Cirkvi, takisto aj každý z nás môže
dať v sebe zrod Ježišovi, keď žijeme
podľa evanjelia, vo vzájomnej láske a
prispievame k vytváraniu Ježišovej
prítomnosti v spoločenstve. V tomto
duchu sa Chiara Lubichová prihovorila  k
tým, ktorí chcú žiť podľa Slova života,
s výzvou: „,Buďte rodinou‘. Sú medzi
vami osoby, ktoré prechádzajú
duchovnými alebo morálnymi skúškami?
Usilujte sa im porozumieť viac než
matka, prinášajte im svetlo slovom a či
príkladom. Nedopustite, aby neboli
obklopení rodinným  teplom a  neprestaj-
ne ho znásobujte. Trpia niektorí
spomedzi vás fyzicky? Nech sú vašimi
najmilšími bratmi.  Nikdy  nedajte  pre-
dnosť žiadnej činnosti akéhokoľvek
druhu pred rodinným duchom
s osobami, s ktorými žijete. Kamkoľvek
by ste šli prinášať Kristov  ideál, nemôže-
te urobiť nič lepšie, než to, že sa budete
usilovať citlivo, rozvážne, avšak             
 s rozhodnosťou vytvárať ducha rodiny.
A  ten  je  pokorný,  dobroprajný,  lásky-
plný, nenadúva sa , je pravou láskou.“

„Každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý
je na nebesiach, je môj brat i sestra, i
matka.“  Každý  z  nás môže  v  každode-
nnom živote objaviť úlohu, ktorú mu Boh
zveril pri budovaní veľkej ľudskej
rodiny. V sýrskom meste Homs sa
v budove školy Gréckej pravoslávnej
cirkvi nachádza školský klub detí, ktorý
po vyučovaní navštevuje vyše 150 zväčša
moslimských detí. Sandra, riaditeľka
tohto zariadenia, hovorí: „Poskytujeme
prívetivé prostredie a pomoc v rodinnej
atmosfére založenej na dialógu  a  vysve-
tľovaní hodnôt. Pomáha nám pri tom
skupina učiteľov a špecialistov. Mnoho
detí je  poznačených  traumami  a  utrpe-
ním. Niektoré sú apatické, iné zase
agresívne. Radi by sme u nich obnovili
dôveru v samých seba aj k ostatným.
Zatiaľ čo rodiny sú neraz kvôli vojne
roztrieštené, medzi nami opäť
nachádzajú vôľu a nádej začať znova. 

   Letizia Magriová

           Turistika pre slobodných

Kresťanské spoločenstvo Slobodni28plus
organizuje víkendovú turistiku vo
Vysokých Tatrách pre mladých nad 28
rokov. Bude sa konať 07.-10.08.2020 v
Penzióne Skitour v Starej Lesnej. O
príjemné strávenie voľného času s novými
ľuďmi bude postarané pri túre na Teryho
chatu či Sliezsky dom, grilovačke,
spoločenských hrách či tanci. Súčasťou
programu je aj nedeľná svätá omša.
Poplatok za pobyt je 70 eur.
Viac info a prihlasovanie na
slobodni28plus@gmail.com alebo na
vyveska.sk.

    Festival radosti 2020 - Influencer

Pastoračné centrum "Domček" vo Vysokej
nad Uhom pozýva mladých nad 15 rokov
na tohtoročný Festival radosti s témou
Influencer. Koná sa 13.08.-17.08.2020 v
Pavlovciach nad Uhom. Mladí budú spolu
s hosťami a v skupinkách hľadať
odpovede na to, či je príbeh bl. Anky
príťažlivý aj pre dnešnú generáciu, ako
použiť seba ako nástroj dobra či objavovať
ďalší rozmer slova influencer. 

Prihlasovanie je možné do 05.08.2020
(účastníci), resp. do 31.07.2020
(dobrovoľníci). Program ponúka
stretnutie mladých v skupinkách, veľa
zábavy, diskusie, duchovný program,
"belgičák" a veľa iného. Viac info na
domcek.org.       

     Tábor Na palube s Božím Slovom

Milí rodičia a drahé deti! Po
minuloročnom, veľmi úspešnom, Tábore
so sv. Dominikom sme sa rozhodli
pokračovať. Tentokrát sa budeme
spoločne s našou cestovnou kanceláriou
ADOM plaviť NA PALUBE S BOŽÍM
SLOVOM. Na túto nezabudnuteľnú
plavbu pozývame všetky deti 6.-9. roč. ZŠ
od 17.-23.08.2020 na Pustý Dvor
neďaleko dedinky Ábelová. Pre deti je
pripravených množstvo zaujímavých
táborových hier a súťaží. Okrem iného
náš program budú tvoriť aj krátke
katechézy, modlitba a sv. omše. Zažijeme
dni plné zábavy, nových priateľstiev,
kedy budeme spolu s Vašimi deťmi
duchovne rásť a spoznávať Božie slovo,
ktorého rok prežívame. Bližšie info    
 a prihlasovanie na dominikani.sk.

Na kostol: bohuznáma 50 €.
Na Pastoračné centrum: bohuznáme 20 €, 50 €.
Bezhotovostné vklady na kostol : bohuznáma 50 €. 
Na pastoračné centrum: bohuznámi darcovia: 10 €, 10 €, 15 €, 20 €.

Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú 
našu farnosť  a pastoračné centrum!!!!!

Mohlo by Vás zaujímať

Farské oznamy

Slovo života na júl

Blahoželanie k narodeninám


