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ZBP pre Zitu  8:00

ZBP pre Agátu a Karla
Podhradová

Sv. Vavrinca, diakona 
a mučeníka

sviatok
Podhradová 18:00

18:00

7:00

Podhradová

Podhradová

+ Martin, Anna, Adam, ZuzanaPodhradová 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
Informačný list              III.ročník/ 32/2020  
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice
                                                              Dobrovoľný príspevok

Rozpis svätých omší,  19. nedeľa cez rok

Pondelok
10.8.

Nedeľa

16.8.

Utorok
 11.8.

Streda
 12.8.

Štvrtok
13.8.

Piatok
14.8.

Sobota
15.8.

Za vnútorné oslobodenie 
pre Annu-Máriu

+ Mária, Alžbeta, Mária, Alžbeta

+ Ján, Gabriela

+ Stanislav (1. výr.)

Za odvrátenie epidémie

8:00 ZBP pre Annu s rod.

20. nedeľa
cez rok

Rozália

Horný Bankov

15:15

14:15

Sv. Kláry, panny
spomienka

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

„Keď chceš kráčať po mori, vystúp z lode.“

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

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

    Lepšie raz zažiť, ako stokrát počuť. Asi
takto by sme mohli nazvať Ježišovu
stratégiu či taktiku vo výučbe svojich
učeníkov. Nie len prednášky, ale aj
praktické cvičenie. Ježiš svojich učeníkov
pripravoval na dve základné a  navzájom
neoddeliteľné skutočnosti a to:
  1.  nevyhnutnosť kríža, predpoveď
súžení pre jeho meno a aj 
   2. uistenie, že ich nikdy neopustí. 
Je pre nás veľmi dôležité, aby sme mali
oči upreté na Ježiša.
   V biblickom chápaní MORE predstavuje
chaos, nebezpečenstvo, pustošivé možnosti
zla, ale aj nepriateľské sily, ktoré má moc
ovládnuť jedine Boh. Ak naše oči budú
behať hore, dole, doprava a doľava, všade
dookola  zistíme, že fúka silný vietor
a vtedy prichádza strach a my sa začíname
topiť. ALE ani vtedy nie je nič stratené.
Menší PREPLESK ešte nikomu neuškodil,
slúži na dobré ponaučenie, ak sa človek
vie ponaučiť z  vlastných chýb. Pád je
nenahraditeľná súčasť učenia sa a rastu.
     Čo vtedy začal kričať Peter?: „Pane,
zachráň ma.“ Každý kto úprimne prosí
Boha o  pomoc, skôr či neskôr pomoc
dostane. Táto dôvera musí byť zdrojom
nášho pokoja. V  Petrovom správaní sa
vidno bežný ľudský zápas o vieru. Peter je
ochotný vo viere vystúpiť z  lode do
rozbúrených vĺn. Večne platné pravidlo:
„Istota viery sa dosahuje riskovaním vo
viere.“  Loďka v  tomto prípade
nepredstavuje Cirkev, ale ISTOTY, ktoré
musí zanechať každý, kto sa rozhodne
kráčať za Ježišom. Nám ľuďom je 

prirodzené, že hľadáme istoty
a zabezpečenie, ale naozaj máme istoty?
     „Keď chceš kráčať po mori, vystúp
z  lode.“ Boh od nás očakáva, aby sme
opustili akékoľvek istoty a plne sa dali do
Jeho rúk. Toto je naša úloha, aby sme
vystúpili z  loďky. A  kto skutočne
vystúpime z  loďky,  budeme kráčať po
mori. Inak povedané: kto zanechá svoje
istoty a dá sa do rúk Boha, na vlastnej koži
zažije zázrak. Určite, že to nie je
jednoduché, ale len vyskúšaná viera je
omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato.
     Vypočujme si tichú výčitku, ktorú nám
adresuje Pán ústami sv. Kataríny Sienskej:
„Prečo nemáš dôveru vo mňa, svojho
Stvoriteľa? Pretože dôveruješ sebe. Nie
som ti azda verný a oddaný?... Skrze krv
môjho Syna som človeka vykúpil a vrátil
mu milosť. Takto sa presvedčil o mojej
vernosti. Zdá sa však, že ľudia neveria:
1.  že som dosť mocný, aby som im
pomáhal, 
2.  dosť silný, aby som im mohol prísť na
pomoc a ochrániť ich pred nepriateľom,
3. dosť múdry, aby som osvietil ich rozum, 
4.  dosť láskavý, aby som im dal to, čo
nevyhnutne potrebujú k spáse, 
5.  dosť bohatý, aby som ich mohol
obohatiť, 
6.  a dosť krásny, aby som ich mohol
obdariť krásou. Boja sa, že nemajú pokrm,
ktorým by som ich zasýtil a odev, ktorým
by som ich zaodel.
     “Najväčším zlyhaním nie je topiť sa vo
vlnách. Najväčším zlyhaním je nevystúpiť
z lode.                                    

 Otec Blažej

Sv. Maximiliána Máriu 
Kolbeho, kňaza 

a mučeníka
spomienka

Nanebovzatie 
Panny Márie

slávnosť

féria

féria

10:00 Za uzdravenie Jaroslava a Boženy

Horný Bankov 14:15



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

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

     Púť k sv. Filoméne
Vo Farskom kostole Narodenia Panny
Márie v Spišskom Podhradí sa v dňoch
10.-11.08.2020 koná 8. ročník púte k sv.
Filoméne. Program začne v pondelok
o 16:30 hod privítaním pútnikov, následne
pokračuje adoráciou, svätou omšou,
modlitbami a napokon ružencovým
sprievodom o 20:00 hod. V utorok sa
pestrý program začne o 15:00 hod
Korunkou Božieho milosrdenstva,
nasledovať budú príhovory hostí, vešpery,
prednáška o sv. Filoméne, modlitby,
slávnostná svätá omša, požehnanie
s relikviou a svedectvá pútnikov. Medzi
hosťami a kazateľmi budú   okrem iných
duchovní otcovia Vsdp. Ľuboslav Hromják,
Vdp. Jozef Palenčár, Mons. Pavel
Dokládal. Púť bude vysielaná aj na Rádiu
Mária. Podrobný program na vyveska.sk

       Víkendové kurzy pre snúbencov
Arcidiecézne centrum pre rodinu a Inštitút
rodiny v Košiciach ponúkajú kurz prípravy
na manželstvo v termínoch 18.-20.09.2020
v Brehove alebo 09.-11.10.2020
v Bardejovských Kúpeľoch. Je určený pre
páry, ktoré sa spoznávajú a zvažujú
spoločnú cestu do manželstva.    Metodika
bola vypracovaná v rámci projektu
Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na
Slovensku a vychádza tiež z odporúčaní
dokumentu Pápežskej rady pre rodinu.
Bližšie info a prihlasovanie na
rodina.rimkat.sk.

                  

        Individuálna púť k bl. Anke
Počas letných prázdnin ponúka
Pastoračné centrum Anky Kolesárovej vo
Vysokej nad Uhom možnosť individuálnej
či skupinovej púte k bl. Anke. Pútnici sa
môžu zúčastniť  svätých omší v nedele
o 10:00 a 15:00 hod a vo štvrtky o 18:00
hod vo farskom kostole vo Vysokej nad
Uhom, kde si zároveň môžu uctiť relikvie
bl. Anky. Na miestnom cintoríne je možné
navštíviť  aj hrob Anky Kolesárovej.
V nedeľu 16. augusta bude slávená svätá
omša v rámci Festivalu radosti 2020
s Mons. Jozefom Haľkom a 30. augusta
bude slávnostná svätá omša k 2. výročiu
blahorečenia Anky Kolesárovej.

              Duchovná víkendovka
OZ PRE ŠUŇAVU, Kresťanská policajná
asociácia a Aliancia za rodinu Vás
pozývajú na duchovnú víkendovku
v prírode pod Tatrami na tému: Rodina,
vzťahy a  liečba rán.   Miesto konania:
ŠUŇAVA, Za jazerom, termín: 21.08-
22.08.2020. Chvály a modlitby budú viesť
skupiny TIMOTHY, ESPÉ, LAMAČSKÉ
CHVÁLY. Prednášky k téme budú mať
hostia o. Maroš Kuffa, o. Juraj Sedláček,
Mário Schwartz, Rastislav Zelenay. Pre
deti je pripravený program v Detskom
mestečku hier. Ubytovanie a stravu si
zabezpečujú účastníci sami. Účasť na
podujatí je bez poplatku. Viac info
a prihlasovanie na alianciazarodinu.sk.

     Týmto spôsobom ho znovu privádza
do komunity, ako uzdraveného;
oslobodzuje ho od jeho izolácie, keďže ho
uzdravil.
     Pomyslime na krásne rozprávanie
o uzdravení chromého v Kafarnaume
(porov. Mk 21-12), ktoré sme počuli na
začiatku tejto audiencie. Zatiaľ čo Ježiš
káže pri vstupe domu, štyria muži
prinášajú svojho chromého priateľa
k Ježišovi; a keď nemôžu vstúpiť, pretože
tam bol veľký zástup, urobia otvor do
strechy a spúšťajú lôžko pred neho. Ježiš,
ktorý káže, vidí spúšťať sa toto lôžko pred
ním. «Keď Ježiš videl ich vieru, povedal
ochrnutému: „Synu, odpúšťajú sa ti
hriechy“» (v. 5). A potom, ako viditeľné
znamenie, dodal: „Vstaň, vezmi si lôžko
a choď domov“» (v. 11).
     Aký nádherný príklad uzdravenia!
Zásah Krista je priamou odpoveďou na
vieru tých ľudí, na nádej, ktorú do neho
vkladajú, na ich preukázanú lásku medzi
sebou navzájom. A tak Ježiš uzdravuje,
ale neuzdravuje čisto len ochrnutie. Ježiš
uzdravuje všetko, odpúšťa hriechy,
obnovuje život ochrnutého a jeho
priateľov. Povedali by sme, že sa dáva
znovu narodiť. Ide o fyzické a duchovné
uzdravenie, všetko spolu, ovocie
stretnutia osobného i spoločenského.
Predstavme si, ako vďaka Ježišovmu
gestu vzrástlo toto priateľstvo, ako aj
viera všetkých prítomných v tom dome.
Uzdravujúce stretnutie s Ježišom!
     A tak sa pýtajme: akým spôsobom
môžeme pomôcť dnes uzdraviť náš svet?
Ako učeníci Pána Ježiša, ktorý je lekárom
duše a tela, sme povolaní pokračovať
„v jeho diele, diele uzdravenia a spásy“
(KKC, 1421) v zmysle fyzickom,
sociálnom a duchovnom.
             (Preklad: Slovenská redakcia VR)

Katechéza „Uzdraviť svet“

        Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

     Pandémia naďalej spôsobuje hlboké
rany, demaskujúc našu zraniteľnosť. Je
veľa mŕtvych a veľmi mnoho chorých, na
všetkých kontinentoch. Mnoho ľudí
a mnoho rodín prežíva dobu neistoty
v dôsledku sociálno - ekonomických   pro-
blémov, ktoré postihujú najmä
najchudobnejších.
     Preto musíme mať náš pohľad pevne
upretý na Ježiša (porov. Hebr 12,2) -
uprostred tejto pandémie upierať pohľad
na Ježiša - a s touto vierou objímať nádej
Božieho kráľovstva, ktoré nám sám Ježiš
prináša (porov. Mk 1,5; Mt 4,17; KKC
2816). Je to Kráľovstvo uzdravenia
a spásy, ktoré je už prítomné medzi nami
(porov. Lk 10,11). Kráľovstvo
spravodlivosti a pokoja, ktoré sa prejavuje
v skutkoch lásky, ktoré zasa zväčšujú
nádej a posilňujú vieru (porov. 1 Kor
13,13). V kresťanskej tradícii viera, nádej
a láska sú oveľa viac než len pocity alebo
postoje. Sú to čnosti vliate do nás
milosťou Ducha Svätého (porov. KKC
1812-1813): dary, ktoré nás uzdravujú
a robia z nás uzdravovateľov, dary, ktoré
nám otvárajú nové horizonty, aj vtedy,
keď sa plavíme v náročných vodách
našich časov.
     Ježišovo účinkovanie ponúka veľa
príkladov uzdravenia. Keď prinavracia
zdravie tým, čo sú postihnutí horúčkou
(porov. Mk 1,29-34), malomocenstvom
(porov. Mk 1,40- 45), ochrnutím (porov.
Mk 2,1-12); keď navracia zrak (porov. Mk
8,22-26; Jn 9,1-7), reč alebo sluch (porov.
Mk 7, 31-37), v skutočnosti tak uzdravuje
nielen fyzickú nemoc – tá je skutočne
fyzickým zlom –, ale uzdravuje človeka.
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Toto požehnanie vzniklo v Nemecku, kde je možné doložiť príslušné obrady
požehnania už v 10. storočí. Už pohanský starovek poznal liečivú silu bylín, ale

pripisoval ju magickým obradom pri ich zbieraní. Cirkev tento zvyk pokresťančila 
a vytvorila obrad požehnania bylín, aby vyzdvihla, že Boh je prameňom každej
liečivej sily a na príhovor Panny Márie a svätých je možné získať uzdravenie.

Na pastoračné centrum: bohuznáma 10 €. 
Na kaplnku sv. Rozálie: bohuznáma 50 €, sestry Revické 50 €.
Bezhotovostné vklady: Na kostol : bohuznáme 20 €, 30 €, 15 €. 
Na pastoračné centrum : bohuznáme 20 €, 100 € .

Milodary

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

Mohlo by Vás zaujímať

Farské oznamy

Svätý Otec začal nový cyklus katechéz „Uzdraviť svet“

Požehnanie bylín a kvetov na slávnosť 
Nanebovzatia Panny Márie

Na budúcu nedeľu bude zbierka na pastoračné centrum.


