Apoštol

Rozpis svätých omší, 24. nedeľa cez rok
Pondelok Povýšenie svätého kríža
14.9.
sviatok

Utorok
15.9.

Streda
16.9.

Štvrtok
17.9.

Piatok

Podhradová

18:00

+ Helena, Ján

Sedembolestnej Panny
Márie, Patrónky
Podhradová
Slovenska
slávnosť
Sv. Kornélia a Cypriána Podhradová
spomienka

8:00

ZBP pre otca Mareka

10:00

+ Viera, Jozef

18:00

+ Anton

Podhradová

18:00

+ Ľubomír

Podhradová

18:00

+ Anna

Rozália

16:00

+ Jozef, Júlia

18:00

ZBP pre rod. Dankovu

8:00

ZBP pre Mariána a Petra

10:00

+ Imrich, Ľudmila

15:15

Zosnulí z rod. Lenártovej,
Lešundákovej

féria

18.9.

féria

Sobota
19.9.

Omša s platnosťou
na nedeľu

Podhradová

Nedeľa
20.9.

25. nedeľa
cez rok

Podhradová
Rozália

Horný Bankov 14:15
Farár :
Kaplán :

JCDr. Marek Ondrej

Farská kancelária

prokurátor, advokát
Apoštolského Tribunálu Rímskej Roty

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

Mgr. Blažej Revický

Duchovný otec : doc.ThDr.Radoslav Lojan, PhD.

dekan Teologickej fakulty v Košiciach

Milodar je možné poslať na účet
Pastoračného centra
SK49 0900 0000 0050 4443 9501
aj oskenovaním QR kódu
v aplikácii Vašej banky.

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

Milodar je možné poslať na účet
Farnosti sv. Ondreja, apoštola
SK43 0900 0000 0050 4444 0094
aj oskenovaním QR kódu
v aplikácii Vašej banky.

Bankový účet filiálky Horný Bankov
SK19 0900 0000 0051 1082 1603

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.

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

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

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

Informačný list
III.ročník/ 37/2020
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Putovali sme k Rozálii
Minulý týždeň sme niektorí zažili
neopakovateľné chvíle. Prvého septembra
sme začali duchovnú prípravu na
Slávnosť sv. Rozálie. V piatok sme ju
privítali medzi nami s veľkým dojatím
a pohnutím srdca. Relikvie, ktoré nám
priniesla sestrička Akvináta z Ríma sme
natrvalo umiestnili v kaplnke. Trvalo 305
rokov, pokiaľ prišla táto mladá svätica aj
fyzickým spôsobom do Košíc. Určite nie
náhodou sme mali možnosť ju prijať
práve v čase pandémie. Modlíme sa k nej
vytrvalo každý deň už niekoľko mesiacov,
a preto jej prítomnosť v podobe relikvie je
o to vzácnejšia. V mnohých, ktorí boli
prítomní na slávnosti v piatok, ostal
zvláštny pocit. Ja sám som vnímal
prítomnosť svätej orodovníčky a zvláštny
pokoj. O tom istom mi svedčili aj iní. Keď
som preberal relikvie z rúk rádovej sestry
mal som veľkú bázeň, no aj veľkú radosť.
„Ďakujem!“ vyslovil som toto čarovné
slovko, aj keď si na to vôbec nepamätám.
O tom mi povedala sestrička, ktorá pri
odovzdávaní relikvie cítila zvláštnu silu:
„v tej chvíli ma prešli zimomriavky
a akoby som bola mimo telo“ dodala.
V nedeľu sme s jej telesnými
ostatkami a Eucharistiou prešli po
cintoríne konajúc prosebnú procesiu za
odvrátenie epidémie a požehnanie mesta
a jeho obyvateľov. Po jej ukončení,
mnohí mali potrebu ostať v tichej
modlitbe v kaplnke. Znova sme boli
zasiahnutí zvláštnou duchovnou silou
a príťažlivosťou Myslím si, že sme počas
týchto dní mohli zažiť niečo z dávnej
histórie.

Pustovnícky duch sv. Rozálie bol na tomto
mieste prítomný aj vďaka eremitom
(pustovníkom) viac ako sto rokov. Takýto
čas je dosť dlhá doba na to, aby sa toto
miesto stalo miestom modlitby, pokoja
a Božích zásahov v ľudskom srdci. Mám
pocit, že sa dávna história a duchovná sila
zašlého pútnického miesta sv. Rozálie
v Košiciach prebudila. Prial by som si, aby
sme našli na tomto mieste pokoj,
odpočinok a Božiu silu kráčať ďalej. Sv.
Rozália je tichá spoločníčka, sprevádza
všetkých, ktorí sú pútnikmi do nebeského
Jeruzalema. Chce byť blízko každej
rodine, každému človeku. Jej poslanie
neskončilo v minulosti, ale pokračuje
v prítomnosti. Nie je len ochrankyňou od
epidémii, ale v prvom rade je ženou
milujúcou Boha. Hľadí na neho z tváre do
tváre, a preto sa pri nej cíti Božia blízkosť.
Naša farnosť zažila už veľa znamení.
Boh nám už viac krát preukázal svoju
zvláštnu priazeň a pozornosť. Bolo to pri
blahorečení Anky, ktorá práve v našej
farnosti bola povýšená na oltár. Je to
v prípade prítomnosti sv. Ondreja,
ktorého Ježiš prvého povolal alebo aj
teraz keď v čase pandémie sa miesto sv.
Rozálie stáva znova centrom pozornosti
širšej verejnosti pre svoju duchovnú hĺbku
a odkaz.
Želám si, aby sme si dokázali
uvedomovať tieto skutočnosti, porazili
pohodlnosť, ľahostajnosť a prijali výzvu
putovať aj k svätej Rozálii a prosiť za naše
rodiny, naše mesto, náš národ.
Otec Marek
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Slovo života
„Dávajte a dajú vám: mieru dobrú,
natlačenú, natrasenú,
vrchovatú vám dajú do lona.“ Lk (6, 38)
„Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine
i veľký zástup jeho učeníkov a veľké
množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj
z týrskeho a sidonského pobrežia. Prišli ho
počúvať...“ Takto uvádza evanjelista Lukáš
dlhý Ježišov príhovor, ktorý rozvinul pri
ohlasovaní blahoslavenstiev, požiadaviek
Božieho kráľovstva a Otcových prisľúbení
svojim deťom.Ježiš slobodne ohlasuje svoje
posolstvo ľuďom z rôznych národov a kultúr,
ktorí sa tu zišli, lebo ho chceli počúvať. Jeho
posolstvo je univerzálne, určené všetkým,
všetci ho môžu prijať, a tak sa stať
realizovanými osobami, ktoré Boh Láska
stvoril na svoj obraz.
„Dávajte a dajú vám: mieru dobrú,
natlačenú, natrasenú,
vrchovatú vám dajú do lona.“
Ježiš ukazuje, v čom je evanjelium nové: Otec
osobne miluje „prekypujúcou“ láskou každé
svoje dieťa a každému dáva schopnosť čoraz
veľkodušnejšie otvárať svoje srdce blížnym.
Tieto slová sú dôrazné a náročné: dávať zo
svojho; hmotný majetok, ale aj vľúdne
prijatie,
veľkorysé
milosrdenstvo
či
odpustenie, podľa príkladu Boha.Obraz
vrchovatej odmeny, ktorú človek dostáva do
svojho nie celkom vyrovnaného života, nám
dáva pochopiť, že miera Božej lásky k nám je
bez miery. Prisľúbenia, ktoré Boh dáva, sa
plnia nad naše očakávania a zároveň nás
oslobodzujú od úzkostí z našich kalkulácií
a očakávaní, od sklamaní z toho, že
nedostávame od ostatných primerane našej
miere voči nim.
„Dávajte a dajú vám: mieru dobrú,
natlačenú, natrasenú,
vrchovatú vám dajú do lona.“
Chiara Lubichová v komentári k tomuto
Ježišovmu pozvaniu napísala: „Už sa vám
niekedy stalo, že ste dostali od priateľa dar
a cítili ste potrebu odplatiť sa mu? [...]

Ak sa to stáva vám, tak len si predstavte koľko
ráz Bohu, ktorý je láska. On neprestajne
odmieňa každé dobro, ktoré spravíme svojim
blížnym v jeho mene. [...] Boh to robí preto,
aby ťa obohatil, aby nás obohatil. Robí to
preto, [...] lebo čím viac máme, tým viac
môžeme dávať – ako správni správcovia
Božieho majetku –, poskytujeme komunite
okolo nás každú jednu vec do spoločného
obehu. Iste, Ježiš myslel v prvom rade na
odmenu, ktorá nás čaká v raji, ale to, čo
prebieha tu na zemi, je už jej predohrou
a zárukou.
„Dávajte a dajú vám: mieru dobrú,
natlačenú, natrasenú,
vrchovatú vám dajú do lona.“
Čo však môže nastať, ak sa rozhodneme žiť
v tejto láske spoločne s mnohými ostatnými?
Istotne by to bol zárodok sociálnej zmeny.
Jesús zo Španielska hovorí: „Spolu
s manželkou pracujem v oblasti poradenstva
a formácie. Nadchli nás myšlienky ekonomiky
spoločenstva a chceli sme sa naučiť brať
ohľad na druhých: na zamestnancov,
upravovať mzdy a hľadať alternatívy pri
jasných dôvodoch na prepustenie; na
dodávateľov, dodržiavať ceny, platby
a dlhodobé vzťahy; na konkurenciu,
pripravovať spoločné kurzy a ponúknuť naše
vedomosti; na klientov, poskytovať rady
svedomito a nehľadieť na vlastný prospech.
Dôvera, ktorá sa takto vytvorila, nás
zachránila počas krízy v roku 2008.Neskôr
sme sa prostredníctvom mimovládnej
organizácie Levántate y Anda (Vstaň a choď)
stretli s učiteľom španielčiny na Pobreží
Slonoviny. Chcel zlepšiť životné podmienky vo
svojej dedine vybudovaním pôrodnej sály.
Prezreli sme si projekt a ponúkli sme potrebnú
sumu. Nemohol tomu uveriť. Musel som mu
vysvetľovať, že to je zo zisku našej firmy. Dnes
je pôrodná sála ,Bratstvo‘ symbolom
spolužitia,
vybudovali
ju
moslimovia
a kresťania spoločne. A za posledné roky sa
výnosy našej firmy zdesaťnásobili.“
Letizia Magriová

Milodary
Bezhotovostné vklady: Na pastoračné centrum : bohuznámi darcovia: 100 €, 10 €, 20 €,
rod. Spišákova 100 €, Na kostol: 20 €, 15 €, Na Rozáliu : bohuznáma 50 €.
Milodary na kostol : bohuznáma rodina 100€, bohuznáme 50 €, 20 €, 30 €.
Na Rozáliu : bohuznáma 10 €, Na Pastoračné centrum : bohuznáma 50 €.
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť
a pastoračné centrum!!!!!
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Slovenské médiá o sv. Rozálii v Košiciach
O udalostiach v našej farnosti z príležitosti Slávnosti sv. Rozálie a prinesenia jej relikvie do
kaplnky na Cintoríne sv. Rozálie priniesli správy nie len internetové stránky Košického
arcibiskupstva, či Tlačová konferencia biskupov Slovenska, no táto jedinečná udalosť bola
predmetom záujmu aj rádia Lumen, Slovenskej televízie a rozhlasu.
V relácii Božie mlyny na Rádiu Regina bol v nedeľu 6.9. o 6:15 (a v stredu o 10:00)
odvysielaný rozhovor s dp. Marekom Ondrejom, farárom o histórii a posolstve sv. Rozálie a
jej kaplnky v Košiciach. Môžete si ho vypočuť v archíve rádia Regina aj prostredníctvom
odkazu na farskej internetovej stránke.
V nedeľu 20.9.2020, Slovenská televízia odvysiela na druhom programe (STV2)
v relácii Orientácie o 14:10 príspevok zo slávnosti sv. Rozálie a inštalácie jej relikvie.

Mohlo by Vás zaujímať...
Ankou za život
Pozývame Vás na na 3. ročník štafetového
behu S Ankou za život s úmyslom obetovať
svoj beh za ochranu života každého človeka od
počatia po prirodzenú smrť. Ak dokážeš
odbehnúť 5 km, prípadne ďalších 5 km, tak sa
pridaj a bež s nami. Môžeš s nami ísť až do
Vysokej nad Uhom alebo sa pridať v niektorej
obci po trase na akýkoľvek dlhý úsek, ktorý
zvládneš. Deň konania je sobota 26.09.2020,
dĺžka trasy je cca 97 km. Štart o 07.00 hod
Dóm sv. Alžbety - Košice, cieľ je Vysoká nad
Uhom – Domček. Počas behu bude
zabezpečené občerstvenie, obed, sprievodné
vozidlo, večera v Domčeku. Svätá omša
o 18.00 hod v kostole vo Vysokej nad Uhom.
Viac na domcek.org, informácie a prihlásenie
na tel. č. 0904 617 792 alebo na adrese
hornakmarti1313@gmail.com.
Povolaným nablízku
Sestry dominikánky otvárajú tretí ročník kurzu
„Povolaným nablízku“, ktorý je zameraný na

rozpoznanie životnej cesty. Je určený pre
dievčatá a mladé ženy vo veku 18- 34 rokov.
Bude sa konať v komunite sestier dominikánok
v Dunajskej Lužnej, počas piatich víkendov,
prvé stretnutie bude 09.-11.10.2020. Cena za
celý kurz je 75 eur, prihlásiť sa je možné do
15.09.2020
na
adrese
povolaniaop@gmail.com. Bližšie informácie na
dominikani.sk
iTYiJA
FUGA Vás pozýva na novú talkshow
moderátora Jána Jaya Hudáčka iTYiJA.
V dialógu s hosťom Mons. Antonom Fabianom
sa bude venovať témam o živote, viere, svete
a všetkom, čo s tým súvisí. Hudobným
doprovodom bude Zuzana Eperješiová so
skupinou Poetica Musica. Podujatie sa koná
20.09.2020 o 18.00 hod v priestoroch centra
FUGA na Moyzesovej 62. Cena je 6,90 eur,
zakúpiť si ju je možné pred predstavením
alebo na fuga.sk.

Farské oznamy
Budúcu nedeľu máme pravidelnú zbierku na Pastoračné centrum.
Pozývame všetky deti a detskú sv.
omšu v stredu večer o 18:00.
Ranná sv. omša v stredu sa presúva
počas školského roka na večer
o 18:00.
Dôvodom sú tzv. detské stredy,
ktoré v tomto roku začíname.
Deti budú mať pred sv. omšou
stretká, zbor a spoločnú sv. omšu.

Sviatosť zmierenia vysluhujeme
hodinu pred večernou sv. omšou
od 17:00.
Adorácia bude aj v pondelok,
utorok a piatok od 17:00.
Novinkou budú v tomto roku
pravidelné štvrtkové adorácie
po sv. omši do 19:30.
Zmena času Sv. omše na Rozálii:
v piatok o 16:00.
V nedeľu tradične o 15:15.

