
Farár :               JCDr. Marek Ondrej
                             prokurátor, advokát
                            Apoštolského Tribunálu Rímskej Roty

Kaplán :            Mgr. Blažej Revický

Duchovný otec : doc.ThDr.Radoslav Lojan, PhD.
                            dekan Teologickej fakulty v Košiciach

        

              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

+ Pavol, Mária, Ján, 
Mária, Ján

Podhradová 18:00

+ Jolana, Štefan10:00

Pondelok
7.9.

Utorok
 8.9.

Streda
 9.9.

Štvrtok
10.9.

Piatok
11.9.

Sobota
12.9.

Podhradová 18:00 + Ján, Johana, Ján, Anna

18:00Podhradová + Vincent

 18:00Podhradová + Anna (zádušná)

Podhradová 18:00 Za uzdravenie pre Sorenka

Rozália 16:00 + Gejza, Oľga

Podhradová  18:00 + Jozef, Katarína, Alžbeta

Rozália

Horný Bankov

15:15

14:15
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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/ 36/2020  
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice
                                                              Dobrovoľný príspevok

Rozpis svätých omší,  23. nedeľa cez rok

Nedeľa

13.9.

24. nedeľa 

cez rok

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

Naša Rozália

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

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

Omša s platnosťou 
na nedeľu

Sv. Košických mučeníkov
spomienka

sviatok
Narodenie Panny Márie

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.

     Písal sa rok 1130, keď sa jednému
urodzenému, no bezdetnému páru
v  Palerme na Sicílii narodilo dievčatko.
Dieťa dostalo krásne meno Rozália. Prečo?
Rodičom bolo prorokované, že sa im
narodí ruža bez tŕnia a v osobe dievčaťa
sa snúbi symbolika dvoch kvetov - ruže
a  ľalie. Ruža predstavuje krásu, ale aj
utrpenie. Ľalia je symbolom nevinnosti,
čistoty a  trvalého panenstva. Krásna
Rozália, ktorá mala nejedného nápadníka,
si však za celoživotnú lásku vybrala
Ježiša. Jej rozhodnutie patriť úplne len
Jemu bolo spečatené odchodom z  domu
a  utiahnutím sa do jaskyne na Monte
Pellegrino (Hore pútnika) v  blízkosti
Palerma. Chcela celý život prežiť
v modlitbe a pokání, a to nie len za seba,
ale aj za iných. Prežívala veľké pokušenia
vrátiť sa do svetského života, no aj
napriek tomu, že život v   samote pre ňu
nebol jednoduchý, ostala verná svojmu
rozhodnutiu urobenému z  lásky až do
svojej smrti. Zomrela v  chýre svätosti vo
veku tridsaťšesť rokov.
     Od chvíle, kedy som po prvý krát
prišiel ako správca farnosti na cintorín sv.
Rozálie a do jej kaplnky, tak som sa začal
o  jej životný príbeh zaujímať. Pár slov
o jej živote, ktoré som Vám ponúkol pred
chvíľou, sú však len malým zlomkom jej
veľkého dobrodružstva s  Bohom. Svätá
Rozália sa mi stala blízkou, a  to preto,
lebo dokázala ako mladá žena to, čo
mnohí ľudia nedokážu ani v zrelom veku.
O  čom hovorím? O  túžbe milovať Boha
nadovšetko, o ochote žiť pre neho, dýchať
a zomierať pre Milovaného Pána. Jej život 

hovorí o  láske k  modlitbe a  jej
nevyhnutnosti pre náš normálny život.
Rozália je tichou spoločníčkou ľudí, ktorí
sa snažia nájsť Boha a  žiť s  ním. Je
priateľkou opustených a bezradných, ktorí
nemajú nikoho. Je patrónkou chorých
a  postihnutých epidémiami, či morom,
a  to preto, lebo svojím pokáním a  čistou
láskou už počas svojho života priťahovala
Božiu priazeň a zmilovanie. Rozália z Hory
Monte Pellegrino ma oslovuje každý deň
viac a  viac. Pomáha mi znášať útrapy
a  starosti. Bojuje so mnou mnohé
duchovné boje s  démonmi strachu,
bezradnosti, neprajnosti, zloby, či
nenávisti. Jej jednoduchosť a  krása mi
pomáhajú pochopiť Božiu nádheru. Jej
čisté zasvätenie sa Pánovi mi pripomína
každý deň moje mladícke rozhodnutie
patriť len Bohu. Som rád, že sa moja
životná cesta skrížila s  cestou sv. Rozálie,
pretože som spoznal na vlastnej koži novú
pravdu, ktorej hĺbku začínam chápať počas
tejto pandémie, v  ktorej žijeme. Vo
všetkých rozhovoroch ohľadne sv. Rozálie
pre tlač, noviny, či rozhlas alebo televíziu
opakujem: „...my ľudia nemáme všetko vo
svojich rukách..., preto potrebujeme ruky
milujúceho Boha Otca, objímajúce ruky
nebeskej Matky a  ruky našich svätých
priateľov, ktorí nás vedú po nebezpečných
a neznámych cestách!“
   Drahá moja priateľka „Rozálka“,
ďakujem ti za Tvoju pomoc a  blízkosť.
Požehnaj a  chráň od každého zla mojich
drahých, moju farnosť, naše mesto,
milovaný národ a celý svet. 

       Otec Marek

féria

  8:00
+ Jozef, Anna, Ján 

a ich najbližší

Za odvrátenie epidémie

féria

féria



    Po pravde povedané, rok čo rok sa slávil
sviatok sv. Rozálie, pretože bol uvedený
v kalendári, ale nadšenie prvých rokov
vyprchalo, ochablo a jaskyňa na Monte
Pellegrino upadla v zabudnutie. Museli
prejsť stáročia, aby dávny kult vzdávania
úcty palermskej panne znovu ožili
v obnovenom jase. Ako k tomu došlo? Písal
sa rok 1623. V palermskej nemocnici sa
medzi hospitalizovanými nachádzala aj istá
Gerolama Gatto. Bola veľmi vážne chorá.
Prijala už aj poslednú sviatostnú útechu,
viatikum. Vysoká horúčka jej nedovolila
zažmúriť oči. Nadišla noc. Olejové lampy
prebleskovali svojím svetlom temnotu
chodby. Čas akoby sa zastavil. Unavenými
očami žena blúdila cez šerosvit, keď tu
zrazu vidí, ako k nej prichádza nádherné
dievča v žiarivom šate, dotýka sa smädom
vyprahnutých pier a sladko jej šepká:
„Neboj sa. Ak urobíš sľub, že sa vydáš na
cestu na vrch Monte Pellegrino, hneď sa
uzdravíš.“ Nato videnie okamžite zmizlo.
Chorá pochopila, že touto belostne odetou
dievčinou, ktorá zapálila v jej srdci už
umierajúcu nádej, nemohla byť žiadna iná,
než sv. Rozália. Girolama Gatto bez váhania
sľub urobila, a o niekoľko hodín nato
opúšťala nemocnicu úplne zdravá. Veľké
starosti s dodržaním sľubu vybrať sa
k pustovni si však nerobila. Následne bola
znovu postihnutá zimnicou, ale hoci musela
v novom vypuknutí choroby vidieť
pripomienku dodržania sľubu Rozálii, znovu
naň zabúda. Tak prešla zima, leto a nadišla
slávnosť Zoslania   Ducha Svätého: v tom
roku – 1624, pripadla na 26. mája. Pri tejto
slávnostnej príležitosti sa konečne Gatto
rozhodla vypraviť k jaskyni, aby splnila
sľub. Dve kamarátky – Francesca Anfuso
a Giacomina Amato, ju sprevádzajú
z Palerma na Monte Pellegrino. Po úkonoch
zbožnosti Girolama Gatto pristúpila
k jaskyni, kde kedysi sv. Rozália bdela na
modlitbách a v umŕtvovaní, a napila sa vody
z prameňa, žblnkajúceho neďaleko jaskyne
zalial ju nevýslovný pocit blaha, cíti, že je
zbavená úmornej horúčky, ktorá ju tak dlho
sužovala. V tomto rozpoložení nebeského
pokoja sa neďaleko ukladá k spánku. Vo sne
vidí majestátnu a žiarivú postavu Ženy
s Dieťaťom v náručí, v ktorej hneď poznáva
Pannu Máriu, od ktorej počuje: „Teraz, keď
si splnila sľub, budeš uzdravená.“ V tom
okamžiku uvidela takisto rehoľníčku odetú
do belostného šatu, a tá jej ukázala miesto,
kde sa nachádzajú ostatky sv. Rozálie. Len
čo sa žena zobudila, ešte plná hlbokého
dojatia, ponáhľala sa ku kňazom 

neďalekého konventu a opísala im svoj sen,
ktorý sa im vzhľadom k jej uzdraveniu, javil
ako Božia vôľa a vzácny ukazovateľ, podľa
ktorého treba bez váhania konať. Okamžite
tak začali práce. Konečne 25. júla, potom čo
odstránili zeminu z hĺbky asi pätnásť piadí
(okolo štyroch metrov), narazili na blok šesť
piadí dlhý a tri piade široký, ktorý
znemožňoval ďalší výkop. Pokúšali sa ho
teda rozbíjať, keď v jednej  z trhlín zahliadli
lebku. Okamžite ustali s prácami v domnení,
že našli vytúžené relikvie. Keď blok vytiahli
a vyniesli   na svetlo, zaliala jaskyňu aj
okolie ľúbezná vôňa. Šťastní kopáči
nepochybovali, že blok čoby schránka
obsahuje vzácne telesné pozostatky
„Santuzzy.“ Aby však bola potvrdená
vierohodnosť a mohli sa uctievať, bolo treba
oficiálne prehlásenie. Arcibiskup Palerma
váha so svojím vyhlásením o hodnovernosti
relikvií, no napokon sa nechá presvedčiť po
tom, čo sa   sv. Rozália zjavila jednému
mladému mužovi,   ktorý plný bolesti po
strate svoje milovanej ženy nakazenej
morom chce skántriť svoj život. Svätica ho
zastaví, pošle ho ku spovedi, prisľúbi skoré
stretnutie s  milovanou ženou (muž sa tiež
nakazí morom a  zomrie), a  požiada
o procesiu   s jej relikviami  a spevom Te
Deum. 
     Konečne nadišiel 7. jún milostivého roka
1626 a Palermo prežívalo aj jeden
najpamätnejší deň svojej histórie.
Bezpočetný zástup, čítajúci okolo 98
spoločností a kongregácií, ako aj všetkých
obyvateľov mesta, sa vydal od katedrály do
ulíc. Archa, obsahujúca drahocenný poklad
relikvií, bol nesený v sprievode dvoch
stoviek bielo odetých dievčat. Vzpínali sa
k nej prosebné dlane, volanie, modlitby.
Svätá pustovníčka sa vrátila do ulíc svojho
mesta, aby mu svojou ochranou zaistila dar
spásy. Snáď ani neexistujú priaznivejšie
podmienky na šírenie epidémie, než práve
zhromaždenie takého zástupu, navyše vo
zvlášť horúcom letnom období. Podľa
ľudských predpokladov malo takmer
okamžite podľahnúť morovej nákaze celé
mesto. A predsa opak bol pravdou. 15. júla
sa prétor odobral na Monte Pellegrino, aby
navštívil jaskyňu a pri svojom návrate zistil,
že toho dňa nebol v meste jediný človek
nakazený morom. Strašná rana zmizla. Život
sa vrátil do svojich koľají. Palermo znova
ožilo obchodom a s obnoveným zápalom sa
s vďačnosťou zomklo okolo požehnaných
ostatkov sv. Rozálie. Všetci boli naplnení
radosťou z viditeľnej ochrany „Santuzzy
(Svätučkej)“

Sv. omša za zosnulých
V dnešnú nedeľu sa o 15:15 hod. v kaplnke sv. Rozálie slúži odpustová sv. omša za

pochovaných na cintoríne sv. Rozálie, za zosnulých farníkov, ako aj za tých, 
na ktorých si počas sv. omše veriaci spomenú. 

V poslednom čase brány večnosti prekročili: Jolana Globová (56), Terézia Adamková (79),
Anna Szabová (87), Anna Bajerová (98), Anton Stolár (77), Eduard Mikita (82), Július
Vajó (82), Mária Kaduková (91), Štefan Giba (72), Mária Jenčíková (82), Konštantín

Madar (87), Matúš Tobis (35), Juraj Štec (87), Branislav Kuchta (86) Mária Lišková (83),
Eva Péderyová (68), Ivana Žižáková (44). 

Odpočinutie večné daj im Pane!

                Večeradlo   bude   v   utorok  
                8.9.2020 o 17:00, pretože je sviatok 
              Narodenia Panny Márie.

        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. 

V deň sviatku sv. Rozálie (4.9.2020) sme pri
slávnostnej sv. omši, ktorá bola zavŕšením
Trojdnia sv. Rozálie natrvalo uložili
v priestoroch cintorínskej kaplnky sv. Rozálie
relikvie tejto panny a pustovníčky. Kaplnka,
ktorá je zasvätená práve jej, bola postavená
v roku 1715 ako znak vďaky a prísľubu
Košičanov za odvrátenie moru v rokoch
1709-1710. Trvalo 305 rokov pokiaľ na toto
miesto prišli aj jej telesné ostatky – t.j.
relikvie 1. Stupňa ex ossibus (časť kosti).
Určite nie náhodou prichádzajú do nášho
mesta a našej farnosti v čase pandémie 

koronavírusu, ktorá sužuje celý svet.
V  dnešnú nedeľu plní radosti a  nádeje
s vierou konáme slávnostnú procesiu v areáli
cintorína sv. Rozálie s  Eucharistiou
a ostatkami sv. Rozálie, spievame Te Deum
a  prosíme Boha o zmilovanie i  svätú
patrónku Rozáliu o  pomoc a orodovanie.
Vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku
k  dielu a  pripravili peknú a  dôstojnú
slávnosť. Ďakujem zvlášť sestre Akvináte
z Kongregácie Božského Vykupiteľa, že nám
z Vatikánu osobne priniesla vzácny dar
v podobe relikvií sv. Rozálie.
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Farské oznamy

Správa cintorína sv. Rozálie hľadá brigádnika študenta na práce vonku (kosenie, hrabanie
lístia, pomocné manuálne práce) kontakt 0911 717 989.

Brigáda

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

   Adorácia bude aj v pondelok, 
   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.

Bezhotovostné vklady za mesiac august: 
Na pastoračné centrum bohuznámi darcovia: 100 €, 30 €, 10 €, 30 €, 50 €, 20 €,
100 €, 50 €, 10 €, 10 €, 15 €, 50 €, 25 €.
Na kostol: 15 €, 30 €, 20 €, 15 €, 20 €, 50 €, 10 €.

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

Milodary

Zásah sv. Rozálie v čase moru na Sicílii Relikvie sv. Rozálie v Košiciach


