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              Farská kancelária 

Cesta pod Hradovou III/3037
040 01      Košice
Utorok a Štvrtok: 16:00 - 17:00
0948 29 06 07
farnostsvondreja@gmail.com
www.svondreja.sk                                              

ZBP pre Magdalénu (70 r.)  8:00

ZBP pre Jozefa, Petra
a Mariána s rod.

Podhradová

ZBP pre AnnuPodhradová 18:00

Podhradová 18:00

10:00

Pondelok
17.8.

Nedeľa

23.8.

Utorok
 18.8.

Streda
 19.8.

Štvrtok
20.8.

Piatok
21.8.

Sobota
22.8.

Podhradová 18:00 ZBP pre Helenu

18:00Podhradová + Elena

 7:00Podhradová + Tomáš, Andrej

+ Milan

Rozália 15:15 Za odvrátenie epidémie

Podhradová  8:00 + Miroslav, Klement

Rozália

Horný Bankov

15:15

14:15

     Poslušnosť verzus neposlušnosť. Čnosť
verzus hriech. Poslušnosťou zvolávame
na seba Božie požehnanie,
neposlušnosťou zvolávame na seba
prekliatie. Božie požehnanie by sme
mohli nazvať aj ako akýsi zdar, aby sa
nám darilo, napríklad v  práci. Prekliatie
je naopak nezdar, prekážka za prekážkou.
Ako sa vraví: „Lepí sa nám smola na
päty.“ 
     Slávime nanebovzatie Panny Márie
a zároveň si pripomíname Máriine čnosti.
Jednou z  nich bola Máriina
POSLUŠNOSŤ. Keď jej anjel povedal, že
sa stane matkou Boha a  Spasiteľa, ona
odpovedá: „Hľa služobnica Pána.“ Vedela
Panna Mária ako sa to stane? Ako sa
stane Matkou Boha? Povedal to anjel
Panne Márii pri zvestovaní? NIE. Povedal
anjel nejaké konkrétnosti? NIE. Napriek
tomu Panna Mária odpovedá: „Hľa
služobnica Pána.“ 
     Keby sme mali čnosť poslušnosti
nejako zobraziť, alebo priblížiť cez
príklad alebo obraz, tak by sme mohli
použiť obraz KRÁČANIE V  HMLE. Keď
kráčame v  hmle, nevidíme do cieľa, ale
vieme, že smer máme správny. Nevidíme
ešte výsledok, nevidíme cieľ, ale máme
istotu, že je to správne. Tak ako v hmle
vidíme len do určitej vzdialenosti, podľa
toho, aká hustá je hmla, tak podobne ak
zachovávame poslušnosť, Boh nám po
čiastkach ukazuje správnosť nášho
rozhodnutia poslúchať.

     Opakom čnosti poslušnosti je hriech
neposlušnosti. Lucifera poznáme všetci.
Poznáme ho skôr ako rozprávkovú
postavičku, ale v  skutočnosti je to padlý
anjel, ktorý niesol svetlo. Teda bol prvý,
alebo medzi prvými. On si
povedal,  „nebudem poslúchať“,  a  týmto
skutkom, týmto rozhodnutím sa z  anjela
stáva diabol.      
     Vždy,  keď poslúchame máme
stopercentnú istotu, že máme od Boha
požehnanie. Iba keby od nás predstavený
žiadal porušenie Božieho zákona, vtedy
nemusíme poslúchať. A ak sa predstavený
mýli? Keď poslúchame, my sa do omylu
nedostaneme. Každou neposlušnosťou
napodobňujeme diabla a  nie Matku
Božiu.  
     Istý kňaz rozpráva,  ako počas vojny
v  bývalej Juhoslávii viezli humanitárnu
pomoc. Na jednej križovatke stál vojak a
„rozdeľoval“, ukazoval rukami,  kto kam
má ísť. Nemal čas vysvetľovať, prečo tak,
alebo onak. Jeden kamionista ho
neposlúchol. Prerazil závoru, za ktorou
bol odstrelený most a  s  kamiónom sa
zrútil do mora. 
     Poslušnosť sa netýka len detí vo
vzťahu k  rodičom. Je to aj poslušnosť
voči nadriadenému v  práci, poslušnosť
voči predstaviteľom štátu či samosprávy.
Poslušnosť máme zachovávať voči
každému, komu je zverená nejaká služba
pre dobro druhých.

                Otec Blažej

Sv. Pia X., pápeža 
Spomienka
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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
Informačný list              III.ročník/ 33/2020  
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice
                                                              Dobrovoľný príspevok

Rozpis svätých omší,  20. nedeľa cez rok

21. nedeľa 

cez rok

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

„Pre našu poslušnosť budeme vzatí do neba“

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

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

Panny Márie Kráľovnej
Spomienka

Sv. Bernarda, opáta
a učiteľa Cirkvi 

Spomienka

féria

féria

féria

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

Bankový účet filiálky Horný Bankov
SK19 0900 0000 0051 1082 1603

Milodar je možné poslať na účet 
Pastoračného centra

SK49 0900 0000 0050 4443 9501
aj oskenovaním QR kódu 
v aplikácii Vašej banky.

Milodar je možné poslať na účet 
Farnosti sv. Ondreja, apoštola

SK43 0900 0000 0050 4444 0094
aj oskenovaním QR kódu 
v aplikácii Vašej banky.

+ Anna, Emil



        Farská kancelária je počas prázdnin
       otvorená po večernej sv. omši. 
       Sviatosť zmierenia vysluhujeme
       hodinu pred večernou sv. omšou
       od 17:00.

                  Ráchelina vinica
Projekt Ráchelina vinica pomáha matkám,
otcom, príbuzným potrateného dieťaťa, ale
i lekárom a zdravotným sestrám, ktorí
majú skúsenosť úmyselného i spontánneho
potratu. Snažíme sa previesť obete
potratov cestou k uzdraveniu tejto veľkej
rany, aby za pomoci psychologických
postupov a pôsobením Ducha Svätého
mohol nastať pokoj v ich srdciach. Ide o
duchovno - terapeutický  víkendový  pro-
gram, ktorý sa  koná  pod  vedením vyško-
leného tímu, vrátane psychológa a kňaza.
Najbližší termín je 25.- 27.09.2020, miesto
konania v Banskobystrickom kraji.
Prihlasovanie na: rachel@rodinabb.sk, tel.
0911 911 794.
                    Nevieš ako ďalej?
Ak   sa   zamýšľaš   nad  svojím   životom
a občas sa v tebe ozýva túžba zasvätiť svoj
život Bohu, môžeš stráviť s nami niekoľko
dní a tak si lepšie overiť smerovanie tvojho
života. Spoznáš ako vyzerá život v kláštore
a niektoré charakteristiky rehoľného
augustiniánskeho života. Ak máš od 17 do
30 rokov, môžeš sa prihlásiť na stránke
aug.sk. Stretnutie sa bude konať v Kláštore
sv. Augustína v Košiciach od
24.08.-27.08.2020. Viac informácií na
stránke alebo na tel.č. 055/6333654.

          Múdro rozlišovať, múdro žiť
V Exercičnom dome sv. Ignáca z Loyoly
v Prešove budú v dňoch
24.08.-27.08.2020 prebiehať duchovné
cvičenia na tému Múdro rozlišovať,
múdro žiť. Povedie ich jezuita Ľubomír
Pilarčík, SJ. Poplatok je 60 eur, pre
študentov do 26 rokov 45 eur.
Prihlasovanie je možné na tel. č. 051/
7460 511, 0948 892 929 alebo e-mailom
na domsj.po@gmail.com. Ide o
skupinové duchovné cvičenia, pri ktorých
sú podnety k osobnej rozjímavej modlitbe
(tzv. body) dávané spoločne, dva až
štyrikrát za deň, vo vopred určenom čase
a na určenú tému. Počas cvičení sa
zachováva silencium. 
                  Púť do Litmanovej
NOE travel Vás pozýva na jednodňovú
púť na Horu Zvir do Litmanovej, ktorá sa
koná v nedeľu 30.08.2020. Bude
obetovaná za odvrátenie pandémie
koronavírusu a za osobné úmysly
pútnikov. Cena je 29 eur, púť je  s  dopro-
vodom kňaza. Nástupné miesta sú
Piešťany-Nové Mesto n/V-Trenčín-
Dubnica n/V-Považská Bystrica-Žilina-
Ružomberok-Liptovský Mikuláš-Poprad
(+po dohode iné miesta po trase). Info: 
 0902 057 999 alebo na info@pute.sk.

 ľahko sa môže stať, že nás preniknú
pochybnosti: ,Naozaj ma Boh miluje?‘
Lenže my nesmieme zapochybovať.
Musíme sa s  dôverou bezhranične zveriť
Božej láske. Tmu a  prázdnotu, ktoré
môžeme zakúšať, musíme prekonávať
láskyplným objímaním kríža. A potom sa
vrhnúť milovať Boha tým, že budem plniť
jeho vôľu a milovať blížneho. Ak budeme
takto postupovať, zakúsime spolu
s  Ježišom silu a  radosť zmŕtvychvstania.
Na vlastnej koži pocítime pravdivosť
poznatku, že pre toho, kto verí
a  odovzdáva sa do jeho lásky, sa všetko
zmení: negatíva na pozitíva, smrť na
prameň života a  z  temnôt uvidíme
vychádzať nádherné svetlo.“[3] 
„Kto nás odlúči od Kristovej lásky?“
     Tí, čo nepoľavia vo viere v  Božiu
lásku, ukazujú ľudstvu východisko aj
počas pochmúrnej vojnovej tragédie.
„Naša krajina sa tu na Balkáne ocitla
v  nezmyselnej vojne. Do môjho oddielu
prichádzali aj vojaci priamo z  frontu,
z  prvej línie, často mávali vnútorné
traumy, pretože videli zomierať
príbuzných a  priateľov priamo pred
svojimi očami. Nemohol som pre nich nič
viac urobiť, len ich každého jedného
milovať, ako som vedel. V  zriedkavých
chvíľkach pokoja som sa usiloval
porozprávať sa s nimi o veciach, ktoré má
človek v  takej situácii vo svojom vnútri.
Dospeli sme však aj k rozhovoru o Bohu,
pretože mnohí z  nich neboli veriaci.
Počas jedného z  týchto momentov som
navrhol pozvať kňaza, aby odslúžil svätú
omšu. Všetci súhlasili a vyskytli sa aj takí,
čo pristúpili k  sviatosti zmierenia po
dvadsiatich rokoch. Môžem povedať, že
Boh tam bol s nami.“

   Letizia Magriová
[1] Porov.: Rim 8, 31.
[2] Porov.: Rim 8, 37.
[3]  Chiara Lubichová, Parola di Vita
agosto 1987, tamtiež,  Parole di Vita,
spracoval Fabio Ciardi (Opere di Chiara
Lubich 5; Città Nuova, Rím 2017), s.
393.)

 „Kto nás odlúči od Kristovej lásky?“
(Rim 8, 35)
     Apoštol Pavol napísal kresťanom
v  Ríme mimoriadne hlboký a  obsahovo
bohatý list. Opisuje v  ňom, ako mocne
pôsobí evanjelium v  živote každého
človeka, ktorý ho prijme, a  aj revolúciu,
ktorú toto ohlasovanie prináša: Božia
láska nás oslobodzuje!
     Pavol to sám zakúsil a  chce o  tom
svedčiť slovom aj príkladom. Jeho vernosť
Božiemu povolaniu ho privádza až do
Ríma a  tam bude mať možnosť dať svoj
život za Pána.
„Kto nás odlúči od Kristovej lásky?“
    Krátko predtým Pavol potvrdil: „Boh je
za nás.“[1] Božia láska k nám je pre Pavla
láskou verného ženícha, ktorý nikdy
neopustí svoju nevestu, ku ktorej sa
slobodne pripútal nerozlučným zväzkom,
ktorý spečatil vlastnou krvou.Boh teda nie
je sudcom, ale práve naopak, stáva sa
naším ochrancom.
     Preto nás od neho nemôže nič odlúčiť,
keď sa s ním stretávame prostredníctvom
Ježiša, jeho milovaného syna.
     Žiadna veľká alebo malá ťažkosť, ktorá
môže na nás doľahnúť zvnútra či zvonku,
nie je pre Božiu lásku neprekonateľnou
prekážkou. Svätý Pavol, apoštol, hovorí,
že práve v  týchto situáciách sa „super-
víťazom“ stáva ten, kto dôveruje Bohu
a  odovzdá sa mu![2]Žijeme v  časoch
super-hrdinov a  super-postáv, ktoré si
namýšľajú, že aroganciou a mocou všetko
prevalcujú. Ponuka evanjelia spočíva
v  tvorivej miernosti a  otvorenosti voči
názorom druhého.
„Kto nás odlúči od Kristovej lásky?“
     Lepšie pochopiť toto slovo života a žiť
podľa neho nám môže pomôcť
odporúčanie Chiary Lubichovej:
„Samozrejme, my veríme, alebo aspoň
hovoríme, že chceme veriť, v Božiu lásku.
Veľmi často však […] naša viera nie je
taká odvážna, ako by mala byť. […]
počasrôznych skúšok, napríklad pri
chorobách alebo pokušeniach. Veľmi 

Na kostol: z pohrebu + Anny
Bajerovej 20 €.
Bezhotovostné vklady na pastoračné
centrum : bohuznáme 100 €, 20 €, 50
€, 30 €, 10 €, 30 €. 

Milodary

     CELODENNÁ ADORÁCIA: 
   bude vo štvrtok 20. augusta 
   od 8.00 – 16.00 hod. 
   Prosím zapíšte sa na nástenke.
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Veľmi ďakujeme všetkým darcom,
ktorí finančne podporujú 
našu farnosť  a pastoračné

centrum!!!!!

Farské oznamy

Mohlo by Vás zaujímaťSlovo života – august 2020

Dnes je zbierka 
na pastoračné centrum.

Milodar je možné poslať na účet 
Pastoračného centra

SK49 0900 0000 0050 4443 9501
aj oskenovaním QR kódu 
v aplikácii Vašej banky.


