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+ František (12. výr.)  8:00

+ Miroslav
Podhradová

O sv. Ondrejovi
votívna omša

Podhradová 18:00

féria 18:00

7:00

Podhradová

Podhradová

+ Mária, JánPodhradová 18:00

Podhradová 18:00

Rozália 15:15

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
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Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice
                                                              Dobrovoľný príspevok

Rozpis svätých omší,  17. nedeľa cez rok

Pondelok
27.7.

Nedeľa

2.8.

Utorok
28.7.

Streda
29.7.

Štvrtok
30.7.

Piatok
31.7.

Sobota
1.8.

+ Ján, Anna, Alojz, 
Jozef, Mikuláš

+ Rudolf, Vilma 
a ich rodičia

+ Anna, Štefan, Magdaléna

+ František

Za odvrátenie epidémie

8:00 ZBP pre Helenu

18. nedeľa

cez rok
Rozália

Horný Bankov

15:15

14:15

Za zosnulých farníkov
a pochovaných na cintoríne 

sv. Rozálie

Sv. Marty
spomienka

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

Múdrosť a bohatstvo

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

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

féria 

    Moderná doba v  ktorej žijeme, je
nielen že veľmi rýchla, ale má aj svoje
typické charakteristiky. Jedným z nich je
honba ľudí za bohatstvom. S  možnosťou
podnikania, uvoľnením medzinárodného
trhu sa niektorí dostali do víru hľadania
peňazí. Určite za mnohými úspechmi stojí
usilovnosť a  vytrvalosť jednotlivcov.
Niekedy sa však môže stať, že túžba po
tom klasickom „mať stále viac“ sa nikdy
nenasýti. Sú naozaj len peniaze
a  nehnuteľnosti skutočným bohatstvom
človeka?
         Často si čítam Starozákonne knihy,
ktoré hovoria o  živote kráľov. Snáď po
Dávidovi je najznámejší jeho syn
Šalamún. Zatiaľ čo Dávida sprevádzala
povesť udatného bojovníka a  mocného
vládcu, pozícia jeho nasledovníka bola
o  čosi iná. Kráľovi Šalamúnovi sa v noci
vo sne zjavil Pán a povedal mu: „Žiadaj
si, čo chceš, a dám ti“. Mladý kráľ je plný
pokory a uznáva svoje limity, no poprosí
si od Boha  chápavé srdce, aby vedel
spravovať boží ľud a rozlišovať medzi
dobrým a zlým. Tajomstvo úspechu tohto
mladého panovníka je v dare, ktorý dostal
od Boha, a  to v  múdrom a  chápavom
srdci. Nakoľko pre neho nebol prioritou
ani dlhý vek, ani svetské bohatstvo, tak
dostáva skutočné bohatstvo, ktorým je
múdrosť.
     Koho je možné pokladať za múdreho?
Nie je ľahké určiť kritéria skutočnej
múdrosti. Nie každý, kto je vzdelaný, je aj
múdry. Ako hovorí Písmo, „múdrosť,
ktorá je zhora, je predovšetkým cudná,  

potom upokojujúca, skromná, zmierlivá,
plná milosrdenstva a dobrého ovocia,
nepochybujúca a bez pretvárky“  (Jak 3,
17). Múdrosť je Boží dar, no aj skutočné
bohatstvo. Dnešnému človeku však chýba.
Máme vzdelanie, sme šikovní, chytrí, no
či sme aj múdri? Múdrosť mlčí, keď je
potrebné mlčať a  prehovorí, keď je
nevyhnutné prehovoriť. Múdry človek
dokáže rozlišovať medzi dobrom a  zlom.
Ľudia dnešných moderných čias už stratili
túto schopnosť. Hranice dobra a  zla sa
posúvajú, sú nejasné a  mnoho krát sa
snažíme zlu dať meno dobro. Vidíme to
na manipulácii verejnej mienky
v  zásadných eticko-morálnych otázkach,
či v  moderných parlamentoch, ktoré
prijímajú zákony proti zdravému rozumu.
Dnešný človek, akoby povýšil svoje
osobné záujmy nad skutočnú múdrosť.
Nesnaží sa o  tento dar, lebo si slepo
myslí, že život je len o  tom, čo možno
mať, vybojovať si, alebo kúpiť.
     O skutočnú múdrosť treba prosiť. Boh,
ktorý je Múdrosťou, ju štedro dáva. Len
múdry človek si dokáže od Boha pýtať
toto bohatstvo. Hlupák nevie, že je hlúpy,
pretože žije v  presvedčení, že on
všetkému najlepšie rozumie. Hlúpy
človek, nikdy nebude kľačať pred Bohom
prosiac na kolenách o  skutočnú múdrosť,
pretože mu chýba pokora. 
     „Pane daj nám pokorné srdce, aby sme
ťa každý deň prosili o  múdrosť
a  chápavosť! Daj, aby sme hľadali také
bohatstvo, ktoré ostáva, aj keď všetko iné
sa rúca“.
                                              Otec Marek

Sv. Ignáca z Loyoly,
kňaza

spomienka

O Preblahoslavenej
Panne Márii
votívna omša



        Farská kancelária je počas prázdnin
      otvorená po večernej sv. omši.      
     
          Adorácia je hodinu pred večernou    
       sv. omšou v pondelok, utorok a piatok 
       od 17:00.       

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

          Budúcu nedeľu na Rozálii obetu-
        jeme sv. omšu za našich zosnulých.

Vzhľadom na obmedzený možný počet veriacich v kostole sme v máji 2020  po
uvoľnení opatrení z dôvodu pandémie navýšili počet  sv. omší v nedeľu v rámci
farnosti, ale aj vo farskom kostole.  Nakoľko je situácia zatiaľ stabilná a účasť

veriacich na bohoslužbách je nižšia ako pred vypuknutím pandémie,
pristupujeme k tomu, že upravujeme počet nedeľných sv. omši nasledovne:

Vo farskom kostole: sv. omša v sobotu večer o 18:00 s platnosťou na nedeľu sa
ruší. (v soboty ráno bude sv. omša o 8:00). Sv. omšu v nedeľu večer o 18:00

rušíme. (v platnosti sú sv. omše o 8:00 a 10:00).

Na Hornom Bankove je pravidelná nedeľná sv. omša o 14:15. 

V kaplnke sv. Rozálie je každú nedeľu sv. omša o 15:15. 
Prvú nedeľu v mesiaci bude i naďalej tradične obetovaná za zosnulých 
farníkov a všetkých pochovaných na cintoríne Rozália, ako ja za tých

zosnulých, na ktorých si účastníci spomenú pri sv. omši.

    „Drahí bratia v biskupskej službe,

keďže na sekretariát KBS sa čoraz viac
veriacich obracia s podnetmi, ktoré sa týkajú
dodržiavania opatrení a hygienických
odporúčaní v jednotlivých farnostiach,
chcem vás poprosiť, aby ste svojim kňazom
pripomenuli naliehavú potrebu chrániť
zdravie ľudí. Hoci viacero opatrení bolo
práve z iniciatívy KBS zmiernených, a nie sú
striktne nariadené, len odporúčané, druhá
vlna ochorenia sa stáva reálnou hrozbou, a
preto sa treba správať zodpovedne, a nerobiť
z výnimiek pravidlo.
    Prosím vás, pripomeňte kňazom, že rúška
sú v kostoloch stále povinné: treba zdôrazniť,
že nosiť ich nemusia len tie osoby, ktorým
spôsobujú vážne dýchacie problémy alebo
trpia kožnou chorobou. Celebrant zasa
nemusí mať rúško iba vtedy, ak zachová
odstup minimálne dva metre od ostatných
osôb. Na rozdávanie svätého prijímania si ho
však vždy musí nasadiť. Takisto stále platí
povinnosť dezinfikovania rúk pred
podávaním svätého prijímania. 

Odporúčaný spôsob podávania je do rúk a
len vo výnimočných prípadoch do úst, nie
naopak. Tí, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu
prijať do rúk, majú prísť až na záver radu,
nie medzi ostatnými. Na znak pokoja si
ľudia nemajú podávať ruky, a sväteničky pri
vstupoch do chrámov majú zostať naďalej
prázdne.
     Žiaľ, vyskytli sa prípady, keď kňazi z
nedbalosti alebo z otvorenej neposlušnosti
opatrenia prestali dodržiavať. Prosím vás,
aby sme dohliadli na obnovenie poriadku.
Nemôžeme tolerovať svojvôľu a nesprávne
vedenie ľudí. Klerici nech sa usilujú
veriacich primerane katechizovať, čo sa
týka náležitej úcty pri spôsobe svätého
prijímania do rúk, a zároveň všetkým
trpezlivo pripomínajú povinnosť chrániť
svoje zdravie, aj zdravie každého účastníka
zhromaždení v našich chrámoch. Ďakujem
vám za tlmočenie tejto mojej výzvy
všetkým duchovným pastierom. Pamätám
na vás v denných modlitbách a prajem vám
hojnosť Božieho požehnania.

    Mons. Stanislav Zvolenský, 
 predseda KBS

Modlitbová reťaz za život a rodinu

Pro-life organizácie na Slovensku Vás
srdečne pozývajú zapojiť sa do 24-
hodinovej modlitbovej reťaze, ktorá bude
prebiehať 11. augusta 2020. Zapojiť sa do
nej môže ktokoľvek, kto si vyberie jeden
alebo viac 30-minútových blokov. Miesto
modlitby je ľubovoľné - tam, kde sa práve
modlitebník nachádza. Prosiť budeme
spoločne hlavne za ochranu života od
počatia po prirodzenú smrť, za pomoc
tehotným matkám, rodinám v núdzi, za
zachovanie Božieho plánu s rodinou.
Prihlásiť sa môžete na 
bit.ly/modlitbova-reťaz
Viac info na martina@40dnizazivot.sk
alebo 40dnizazivot.sk.

          Evanjelizačný program

Gréckokatolícka farnosť Sečovská
Polianka a Spoločenstvo novej
evanjelizácie Dolný KubínVás srdečne 

    

pozývajú na Evanjelizačný program v
nedeľu 26. júla 2020 v Gréckokatolíckom
chráme v Sečovskej Polianke. Popoludnie
otvorí hudobná skupina Jonah o 14.30
hod. V rámci programu budú prednášky
na tému zmierenie, oslobodenie od povier
a kliatby či modlitba príhovoru. 
Bližšie info na vyveska.sk.

                Duchovné cvičenia

Pre všetkých ctiteľov Božieho
milosrdenstva, zvlášť  pre členov a dobro-
voľníkov združenia Faustínum, pripravu-
jeme dodatočné duchovné cvičenia v
dňoch od 04. do 06. septembra 2020.
Uskutočnia sa v Centre Božieho
milosrdenstva v Smižanoch pri Svätyni
Božieho milosrdenstva. Exercície na tému
duchovného detstva bude viesť o. Artur
Ciepielski a s. M. Antoniana Štullerová
KMBM.    Prihlasovanie   otvárame             
1.8 2020. Viac info na milosrdenstvo.sk

POZOR!!!!! Vraciame sa k poriadku nedeľných sv. omší  vo farskom kostole 
z obdobia pred koronakrízou:  Zrušené sú od mesiaca august mimoriadne sv. 

omše v sobotu večer s platnosťou na nedeľu a v nedeľu večer.       

Minulú nedeľu sa na  výstavbu pastoračného centra vyzbieralo 
vo farskom kostole 890, 25 € .  Na Hornom Bankove 141,9 € .  

Ďakujeme za štedrosť a podporu. 
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Milodary
Na Pastoračné centrum: bohuznáma 20 €.
Bezhotovostné vklady na kostol : bohuznáme 20 €, 20 €, 20 €.
Na pastoračné centrum: bohuznámi darcovia: 10 €, 30 €, 50 €.

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

Mohlo by Vás zaujímať

Farské oznamy

Z Listu predsedu KBS v otázke platných opatrení

Mimoriadne nedeľné sv. omše - zrušenie

  Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave bytu pre pána kaplána 

a za pomoc pri sťahovaním a skladaní nábytku.


