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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                                              

Podhradová

ZBP pre Zuzanu a JirkuPodhradová 18:00

+ Peter, Milan10:00

Pondelok
31.8.

Utorok
 1.9.

Streda
 2.9.

Štvrtok
3.9.

Piatok
4.9.

Sobota
5.9.

Podhradová 18:00 + Dezider, Mária

18:00Podhradová + Ján, Dušan, Milan

 7:00Podhradová Za obrátenie Tomáša

Podhradová 18:00 ZBP rod. Vanolíkovú

Rozália 15:15 Za odvrátenie epidémie

Podhradová  18:00 + Ladislav, Regina

Rozália

Horný Bankov

15:15

14:15

Sv. Gregora Veľkého,
pápeža a učiteľa Cirkvi

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/ 35/2020  
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice
                                                              Dobrovoľný príspevok

Rozpis svätých omší,  22. nedeľa cez rok

Nedeľa

6.9.

23. nedeľa 

cez rok

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

Akého Ježiša sa snažíme nasledovať?

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

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

Z nasledujúcej nedele

O sv. Ondrejovi, 
votívna sv. omša

féria

Veni sancte 
O Duchu Svätom

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.

     Poznáme ten pocit, keď sa tešíme, že
sa poznáme s  niekým, kto je pre nás
prominentný? A možno ešte viac sa tešíme
z toho, že môžeme byť blízko neho a mať
aj z toho nejaké výhody? Ježišovi učeníci
mali tiež nejaké predstavy o  Ježišovi.
Nebolo im od začiatku celkom jasné kto
vlastnej Ježiš je. V  Ježišovi videli
budúceho politického a  náboženského
vodcu, ktorý bude mať akúsi kráľovskú
moc, ľudia ho budú chváliť a  milovať.
A  popri týchto predstavách nezabudli na
seba. „A my sa budeme mať pri ňom
dobre.“ Lenže Ježiš akoby svojim
rozprávaním naznačil:        „z toho nič
nebude.“ Prečo?
     Ježiš im začne hovoriť o kríži a utrpení
a učeníci vôbec s tým nerátali. A nielenže
nerátali, ale vôbec to nechceli pripustiť
a  prijať. Keď Ježiš použije tie najtvrdšie
slová: „choď mi z  cesty satan“, akoby
chcel povedať, „tvoje zmýšľanie Peter,
nepochádza od Boha, ale od ľudí.“ A slová
„choď mi z  cesty“ znamenajú „nechoď
predo mnou.“ Kto koho má nasledovať.
Peter Ježiša, alebo Ježiš Petra? Aj po
niekoľko tisíc rokoch môžeme povedať, že
myslenie Petra a  súčasného človeka je
rovnaké. Aj my dnes máme svoje
predstavy o Ježišovi. Čo je ešte horšie, že
my sa tých predstáv nechceme vzdať.
Myslíme si, že život s  Bohom je len
o vzkriesenom a oslávenom Ježišovi. Len
radosť a šťastie. A to vôbec nie je pravda.
     Istý príbeh hovorí, ako sa poručík
Blandford mal prvýkrát stretnúť na stanici
so svoju vyvolenou. Srdce mu bilo tak
prudko, že mu takmer vyskočilo z hrude. 

O  šesť minút uvidí ženu, na ktorú celý
uplynulý čas myslel, s  ktorou si písal, ale
nikdy ju nevidel. Ako sa zoznámili bez
stretnutia?
     Vo výcvikovom tábore vo voľnom čase
čítal knihu „O ľudskom zotročení“,
v  ktorej boli poznámky písané ženským
rukopisom. Čudoval sa, že môže existovať
žena, ktorá tak presne a  chápavo vidí do
srdca muža. Na knihe našiel aj Ex libris –
bola tam podpísaná Hollis Maynelová.
V  telefónnom zozname vyhľadal jej
adresu, napísal list, a  po jej odpovedi
korešpondencia pokračovala. Nemohli sa
však stretnúť, pretože bol odvelený na
druhú stranu krajiny.
     V  listoch jej písal, že hoci je pilot,
niekedy má strach. Ona mu odpovedala:
„Je pochopiteľné, že sa bojíte. Všetci
odvážni muži sa boja. Nabudúce, keď
o sebe zapochybujete, nech vám znie môj
hlas, ktorý vám bude hovoriť to, čo je
v  žalme: „I keby som mal ísť tmavou
dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si
so mnou.“ (Ž 23, 4). Keď si spomenul na
tie slová, dodávali mu silu.
     Požiadal ju aj o fotografiu, ale ona mu
napísala: „Ak vaše city ku mne sú ozajstné,
nezáleží na tom, ako vyzerám. Povedzme,
že som krásna. Vždy by ma prenasledovala
myšlienka, že len preto ste využili túto
príležitosť. Taká láska by ma veľmi
znechutila. Povedzme, že som obyčajná.
Musíte pripustiť, že je to viac
pravdepodobné. Potom by som si myslela,
že mi píšete len preto, že ste osamelý
a nemáte nikoho okrem seba. Nepýtajte si
odo mňa fotografiu. 

féria

  8:00 + Mária 

Za zosnulých farníkov
a pochovaných na cintoríne 

sv. Rozálie



na kurz AVE v Košiciach. Ide o cyklus troch
víkendových stretnutí s mesačným
odstupom. Náplňou stretnutí sú spoločné
chvály, prednášky, zdieľanie v skupinkách,
svätá omša, adorácia, spoločné
stretnutia. Tri víkendy tvoria súvislý celok,
preto očakávame, že sa prihlásia hlavne tí,
ktorí sa budú vedieť zúčastniť všetkých
troch víkendov. Budeme počas nich hľadať
odpovede na otázky:  Je ešte nejaká nádej
byť šťastný(á)?  Prečo to Boh dovolil?  Je
nejaká možnosť uzdravenia? Ako ďalej?
Termíny stretnutí sú: 03.-04.10.2020,
24.-25.10.2020, 21.-22.11.2020.
Starostlivosť o deti nebude zabezpečená,
prosíme preto o účasť bez nich.  Pobyt je
zadarmo, milodary vďačne prijmeme.
Prihlasovanie a bližšie info na emanuel.sk,
kurzave@emanuel.sk a na tel. č. 0917 597
160.       
       Evanjelizačná škola sv. Ondreja
Chceš sa učiť ako slovom a životom svedčiť
o spáse v Ježišovi Kristovi a formovať sa tak
v evanjelizácii? Pozývame Ťa na
Evanjelizačnú školu sv. Ondreja, ktorá bude
prebiehať dva roky. Škola pozostáva z 8
stretnutí počas roka, vždy v sobotu a z
dvoch víkendoviek na konci každého
semestra. Prvý rok je zameraný najmä na 

     Animátorská a dobrovoľnícka škola
Arcidiecézne centrum pre mládež pozýva
mladých od 17 rokov na formačno-
vzdelávací program,   zameraný   na   prácu           
s mládežou v malých skupinách. V rámci
tejto školy majú účastníci príležitosť rozvíjať
svoje osobnostné kompetencie
(sebapoznanie, komunikácia, manažment
času,..), kompetencie potrebné pre život
spoločenstiev a schopnosti dôležité pre
prácu s  mládežou a  dobrovoľníctvo.
Zároveň sa kladie dôraz na duchovnú
formáciu, rast vo viere a v modlitbe, ako aj
budovanie spoločenstiev v  rámci Cirkvi.
Kurz tvorí 13 víkendov, súčasťou je aj
dobrovoľnícka činnosť v rámci ACM alebo
svojich farností a spoločenstiev. Úspešní
absolventi získajú akreditované certifikáty
animátora. Miesto  konania  kurzu    je  fara            
v Hermanovciach  pri Prešove, cena za
víkend je 18 eur. Prihlasovanie je možné do
25.09.2020 na premladez.sk, prijímacie
pohovory budú 26.09.2020 v ACM na
Roosveltovej 12 v Košiciach. Bližšie info na
premladez@gmail.sk alebo premladez.sk.

          
Kurz AVE

Katolícka Komunita Emanuel pozýva
rozvedených,  ovdovených a  single  rodičov 

  ADORÁCIA : od 17.00 hod.
pondelok, utorok, piatok.
    Srdečne pozývame na
prosebnú púť k sv. Rozálii. Bližšie
info na plagátoch a v Apoštolovi.

          Farská kancelária:   
          UTOROK a ŠTVRTOK 16.00 – 17.00 

   Sviatosť zmierenia vysluhujeme
hodinu pred večernou sv. omšou od
17:00, pondelok, utorok, štvrtok
a piatok.
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Farské oznamy

Mohlo by Vás zaujímať

Pri sv. omši 1. 9. 2020 (utorok) o 18.00 hod. na začiatku školského roka budeme
vyprosovať žiakom a študentom hojnosť Darov Ducha Svätého a ochranu ich zdravia. 

Pri sv. omši budeme žehnať žiakov, študentov a školské tašky. 
Pozývame všetkých školákov i predškolákov a ich rodičov.

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

QR KÓD: Milodar je možné poslať na účet farnosti sv. Ondreja, apoštola aj
oskenovaním QR kódu v aplikácii Vašej banky.

 Na pastoračné centrum - bohuznáma 40€ a bohuznámy 100€.
Úprimné Pán Boh zaplať.

Milodary

Prosebná Púť k sv. Rozálii
za odvrátenie epidémie, ochranu mesta Košice a jeho obyvateľov
Kde: kaplnka sv. Rozálie (areál  Cintorína sv. Rozálie v Košiciach)

Trojdnie sv. Rozálie
Utorok, streda, štvrtok 
(1.9.2020 – 3.9.2020)
15:15 – modlitba sv.

ruženca
16:00 – sv. omša
s pobožnosťou
k sv. Rozálii

Slávnosť sv. Rozálie

Nedeľa (6.9.2020)
15:00 – korunka k Božiemu

milosrdenstvu
15:15 – odpustová sv. omša 
 (s modlitbami za zosnulých)

 Na záver Eucharistický
sprievod v areáli cintorína

spojený s požehnaním
mesta a jeho obyvateľov.

Piatok (4.9.2020)
15:15 – modlitba sv.

ruženca
16:00 – Slávnostná sv. omša 

Inštalácia relikvie sv.
Rozálie, 

panny a pustovníčky. 
Požehnanie kvetov.
Odpustová slávnosť

Kto je sv. Rozália a prečo je v Košiciach?
Sv. Rozália je patrónkou proti moru a epidémiám. Žila v dvanástom storočí ako pustovníčka. V roku 1709
si počas veľkej morovej epidémie Košičania vybrali práve túto ženu za ochrankyňu a neskôr sa prísahou
na znak vďaky za ukončenie epidémie zaviazali k nej putovať dvakrát v roku, a to na Nanebovstúpenie

Pána a v nedeľu po jej sviatku. 

    Príďte do New Yorku, uvidíte ma
a urobíte si vlastný názor.“
     Prišla chvíľa, keď stál na železničnej
stanici a mali sa stretnúť. Boli dohodnutí,
že ona bude mať pripnutú ružu. Blížila sa
k  nemu mladá žena. Mala vysokú štíhlu
postavu, blond vlasy, oči modré ako
kvetiny. V  bledozelenom kostýme bola
stelesnením jari. Kráčajúc za touto
dievčinou si ani nevšimol, že nemá ružu.
Prihovorila sa mu: „Máme rovnakú cestu
vojačik?“ Keď zbadal, že nemá ružu,
zháčil sa a  pozeral ďalej. Zbadal ženu
s  ružou. Asi štyridsiatnička, šedivejúce
vlasy, tučnejšia postava, členky natlačené
do topánok na nízkom podpätku. Mladé
dievča v  zelenom kostýme sa rýchlo
vzďaľovalo. Stál ako rozdvojený, s túžbou
ísť za dievčinou v bledozelenom kostýme.
Držal knihu, ktorá to všetko spôsobila
a rozmýšľal, čo urobiť.

     Nakoniec si povedal: „Keď už z  toho
nebude láska, tak zostaneme aspoň
priatelia.“ Rozhodol sa, že pôjde k  tej,
ktorá mala pripnutú ružu. Predstavil sa:
„Som rád, že ste prišli na stretnutie so
mnou. Môžem vás pozvať na večeru?“
Štyridsiatnička sa zasmiala a  hovorí:
„Neviem, čo to má znamenať, synku, ale
tá mladá v  zelenom kostýme ma
poprosila, aby som si na kabát pripla túto
ružu. Okrem toho mi povedala, že ak ma
pozvete na večeru, tak vám mám odkázať,
že na vás čaká tam, v  tej reštaurácii
oproti. Povedala, že je to iba skúška.“
     Naše predstavy o  Bohu sú niekedy
také ideálne, ako predstava poručíka
Blandforda o  svojej priateľke. Ale
kráčanie za Ježišom, alebo lepšie
povedané s  Ježišom nevyhnutne prináša
aj námahu, aj bolesť, aj utrpenie. 

Otec Blažej

teoretickú prípravu v evanjelizácii, druhý
rok sa sústreďuje na praktické vyskúšanie
rôznych foriem evanjelizácie. Podmienkou
prijatia je vek od 17-30 rokov, absolvovaná
základná formácia v spoločenstve,
motivačný list a písomné odporúčanie
kňaza alebo lídra spoločenstva. 

Školu zastrešuje a organizuje   o. Martin
Harčár spolu s UPC Prešov a Komunitou
Emanuel. Motivačný list spolu s odpo-
rúčaním kňaza je potrebné zaslať do
30.09.2020 na e-mailovú adresu
eso.ebox@gmail.com. Ďalšie informácie
budú zaslané uchádzačom spätne e-
mailom.


