
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

ZBP pre AnnuPodhradová 18:00

Pondelok
21.9.

Utorok
 22.9.

Streda
 23.9.

Štvrtok
24.9.

Piatok
25.9.

Sobota
26.9.

Podhradová 18:00 ZBP pre Annu s rodinou

18:00Podhradová ZBP pre Danielu

 18:00Podhradová ZBP rod. Danková

Podhradová 18:00 + Ladislav Danko

Rozália 16:00 + Michal

Podhradová  18:00 + Ladislav Danko

Horný Bankov 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/ 38/2020  
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice
                                                              Dobrovoľný príspevok

Rozpis svätých omší,  25. nedeľa cez rok

Nedeľa

27.9.

26. nedeľa 

cez rok

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

„Priateľu nekrivdím ti“,
pozvanie do priateľstva

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

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

Sv. Pia z Pietrelciny 

Sv. Matúš, 
apoštol a evanjelista

sviatok

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.

    Každý z  nás je veľmi rád, je
šťastný,    ak má dobre platenú prácu.
Ešte radšej má svoju prácu, ak je
v  dobrom kolektíve, ak je príjemná
pracovná klíma a  je možné v  pokoji
pracovať. Ak sú dobré medziľudské
vzťahy,  človek sa teší do práce
a nielen to, so svojimi kolegami sa rád
stretne aj mimo pracovnej doby.
   V  dnešnú nedeľu v evanjeliu
zaznelo „priateľu nekrivdím ti“.
Zatiaľ čo robotník šomre a  vyčíta
hospodárovi, hospodár ho nazýva
PRIATEĽOM. A  to už nie je len
pracovnoprávny  pomer,  pracovno-
právny vzťah. Inak povedané: „ja
budem robiť a  ty mi za to
zaplatíš“,  lebo takto to vidí robotník.
Odpracujem si, dostanem výplatu
a  nič viac. Ale hospodár pozýva
robotníka do kvalitatívne iného
vzťahu. Do PRIATEĽSTVA.   Šomrúci
robotník nepochopil, čo znamená
pracovať vo vinici hospodára. Nemá
záujem o  priateľstvo, o  vzťah
s niekým. A už vôbec nechce, aby bol
aj niekto iný prizvaný do vinice.
     Hospodár je náš Boh a  my sme
robotníci. My máme prinášať ovocie.
Tým ovocím je láska k  Bohu
a  k  ľuďom. Príkaz lásky je tým
najväčším prikázaním.

     Ale nie je to tak aj s nami? Rátame
Bohu, koľko som dobra vykonal,
koľko zla som napáchal, aký som
hriešny. Jednoducho samá štatistika.
Či si myslíme, že Bohu ide len
o vyrovnanú bilanciu? Ale veď človek
nie je stroj, ani robot. Veď
predpokladom lásky – najväčšieho
zákona je VZŤAH.
      Ako je možné dať niekomu lásku
bez vzťahu? Nemôžeme milovať Boha
ani blížneho bez vzťahu.
       Asi najlepším príkladom na vzťah
k  Bohu je modlitba. Keď sa nám
nechce modliť, keď sa nám nechce ísť
na adoráciu, keď sa nám nechce ísť na
sv. omšu. Aký je potom náš vzťah
k Bohu? Je anonymný, alebo osobný?
Na koho sa obraciame s  naším
prosbami, na anonymného Boha,
alebo osobného  Boha? Čo je lepšie
mať so svojim šéfom anonymný vzťah,
alebo osobný?
    Ale ako je možné priateľstvo –
vzťah medzi nekonečným Bohom
a  malým stvorením človekom? Je
možné, lebo Boh sa stal človekom
a dáva nám svojho ducha.
       Náš BOH JE VZŤAHOVÝ. Náš šéf,
náš Boh, náš Stvoriteľ nás pozýva do
VZŤAHU S  NÍM. NEDAJME MU
KOŠOM.

                                         Otec Blažej

féria

  8:00 ZBP pre Kamilu (80 rokov)

Rozália 15:15 + Michal, Mária, Michal

spomienka

féria

+ Margita a Jozef10:00

Omša s platnosťou na nedeľu

féria

PodhradováKrst  11:00

Horný BankovSobáš 15:00

PodhradováSobáš 16:00



              

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

   ADORÁCIA: pondelok, utorok,
   piatok od 17.00 hod., 
   vo štvrtok po večernej
   sv. omši do 19.30 hod.

   

Farské oznamy

Modlitby 9 mesiacov za život
Aj počas školského roka vás pozývame zapojiť
sa do modlitieb za ochranu nenarodených
detí v rámci celoslovenského projektu 9
mesiacov za život. Naša farnosť sa modlí v
utorky od 8.00- 8.30 hod pred Železničnou
nemocnicou. Hlavným poslaním projektu je
modlitbovou prítomnosťou poukazovať na to,
že ľudský život je hodný ochrany už od
počatia. Modlitby na miestach, kde denne
dochádza k zabíjaniu nenarodených detí, sú
obetované za všetkých rodičov, zdravotníkov,
politikov i členov spoločnosti, aby sa v nich
prebúdzala stále viac úcta k životu. Bližšie
informácie o projekte ako aj miesta a časy
ostatných modlitbových skupín si môžete
pozrieť na 9mesiacovzazivot.sk.

Víkendovka pre bezdetné páry
Úrad pre apoštolát ochrany života a Plodar,
o.z. pozývajú manželov, ktorým sa nedarí
počať, na víkendovú oázu do Bardejovských
kúpeľov, Penzión Augustineum. Ide o 3 -
dňový program, ktorý má za cieľ vytvoriť
pokojný priestor na výmenu skúsenosti,
odkrývanie nových súvislostí, hlbšie
sebapoznávanie, stíšenie, tvorivý oddych. Pre
účastníkov sú pripravené tri bloky s
prezentáciami hostí, diskusie k témam,
duchovná služba, osobné konzultácie, film či
možnosť turistiky.  Víkendovka sa uskutoční
od 23.10.-25.10.2020. Cena pre manželský
pár za pobyt a stravu je 130 €. Prihlasovanie 
na zazivot.sk, alebo na:
vikend.manzelia@gmail.com .

Kurzy pre rodičov
Inštitút rodiny v Košiciach otvára nové kurzy
pre rodičov detí do 10 rokov a tínedžerov.
Kurz prebieha v rámci piatich stretnutí, ktoré
budú v utorky od 29.09.2020 v trvaní cca
2,5- 3 hodiny na Inštitúte rodiny, Hlavná 91,
Košice. Stretnutia budú začínať o 18.15 hod a
zahŕňajú večeru, prednášky, cvičenia,
diskusie.  Uzávierka prihlášok je 23.9.2020.
Príspevok na kurz za jedného účastníka je 22
eur. Prihlášky zasielajte e-mailom na adresu
metinov@gmail.com, alebo
k2novakova@gmail.com - do prihlášky
uveďte: meno rodiča - účastníka kurzu, e-
mailovú adresu, tel. číslo, počet detí a ich
vek. Viac informácií na tel. č. 0915 556 563,
0948 727 599 a na adreseirke.sk.

Seminár Zbav nás zlého (1.časť)
V dňoch  16.10.- 18.10.2020 sa v Hoteli
Javorná v Drienici uskutoční 1. časť semináru
s o. Jozefom Marettom  Zbav nás zlého.
Program zahŕňa prednášky, eucharistické
slávenie, chvály, adoráciu, film, v závere je
možné nechať si požehnať prinesené
predmety. Cena za ubytovanie a plnú penziu
je 69 eur, resp. 79 eur, v závislosti od počtu
lôžok na izbe. Bližšie informácie na tel. č.
0905 635 380, 0907 932 400, na
adrese  zksilurus@gmail.com  alebo na
vyveska.sk, kde nájdete aj prihlasovací
formulár. Počet miest je obmedzený.
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         Na pastoračné centrum – Bohuznáma 20€. Úprimné Pán Boh zaplať.

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

Milodary

Mohlo by Vás zaujímať...

Dnes je zbierka na Pastoračné centrum. 
Prosíme o podporu a vopred 

úprimné Pán Boh zaplať.

     Farská kancelária:   
     UTOROK a ŠTVRTOK  
     16.00 – 17.00 hod.
   

Duchovné podnety pátra Petra Dufku na september:
Nový začiatok

Amerimnia – znamená vnútorné ticho,
vnútorný pokoj.  

Nepsis – znamená bdelosť, bedlivosť. 

Vo svojej septembrovej rubrike o spiritualite
súčasného človeka ponúka páter Peter Dufka
SJ duchovné podnety pre úspešný
septembrový  štart    do    nového    školského
a pracovného obdobia. 
Tri rady otcov púšte ukrývajú grécke slová:
amerimnia, nepsis a prosoché..

Tento vnútorný pokoj však úzko súvisí
i  s  vonkajším spôsobom života, s  vonkajším
poriadkom.   Nemálo  púštnych otcov žilo
najprv aktívnym spôsobom života. Ich život
sa odohrával akoby na javisku, kde boli
hodnotení na základe ich externej činnosti. 
Stali sa z  nich púštni otcovia preto, lebo
zatúžili po vnútornej, duchovnej činnosti. 
Rozhodli sa udržať si odstup od zbytočných,
zavádzajúcich a duchovne škodlivých vecí.
Tento odstup nebol len vonkajší, ale
predovšetkým  vnútorný, duchovný. Podľa
Jána Klimaka sa tento odstup vzťahuje na
veci materiálne i nemateriálne. Hovorí, že
nepatrná myšlienka dokáže človeka úplne
rozrušiť. Jedna zbytočnosť ho úplne oberie o
vnútorný pokoj. Podľa Jána Klimaka je
potrebné odstrániť z  nášho života všetky
zbytočné podnety, uvažovania a reči. My sa
z  externých aktivít nášho života nemôžeme
stiahnuť, tak, ako to urobili púštni otcovia,
ale môžeme do nich vniesť poriadok.
V  našom živote amerimnia znamená
nezaujímať sa o  zbytočnosti, ktorými je
presýtené naše okolie. Eliminovať všetky
neužitočné podnety a  reči. Nestrácať čas
a  energiu nad vecami, ktoré sú mimo nás
 a na ktoré nemáme dosah. 

Nestačí mať len vnútorný pokoj a odstup od
vášní a  hriešnych túžob. Tento pokoj treba
chrániť so „zbraňou v ruke“. Ide o duchovné
zbrane, ktoré sa v  dejinách spirituality
ukázali ako najúčinnejšie. Sú to krátke citáty
zo Sv.písma, Ježišova modlitba, znak kríža či
duchovný povzdych. Tieto duchovné zbrane
niektorí mnísi používali s  takou zručnosťou,
že vedeli účinne odraziť každé pokušenie,
ktoré im v  podobe zlých myšlienok
prichádzalo na um.
Evagrius Ponticus sa zaoberal sériou zlých
myšlienok, proti ktorým je potrebné strážiť
naše srdce. Hovoril o chamtivosti,
zmyselnosti, hneve, smútku, lenivosti,
márnejsláve a duchu pýchy. Nie sú to len
naše prirodzené zlé náklonnosti. Evagrius
hovorí o duchovných mocnostiach, ktoré na
nás opakovane útočia a chcú nás obrať 

Prosoché – znamená vnímavosť na
Božiu prítomnosť. 

Hovor s  Bohom jednoducho, prirodzene,
rozpovedz mu všetko, čo máš na duši.
Nepoužívaj komplikované slová, ale skôr
jednoduchú reč srdca. 
Cvič sa v rozhovore s Bohom i pri svojej
dennej práci.   
Často si pripomínaj, že Boh je pri tebe. 
Často pros o múdrosť a silu dobre
zvládnuť všetko, čo práve robíš. 
Pri každej modlitbe by si mal zistiť, že si
pripravený prijať Božiu vôľu, nech by
mala akúkoľvek podobu.   
Hovor s  Bohom tak, akoby v  podobe
osoby stál priamo pri tebe, akoby práve
vstúpil do izby a povedal: Čo chceš, aby
som pre teba urobil.

o duchovné ticho a pokoj. Nepsis znamená
i pre nás odrážať všetky hriešne  podnety,  ale
i neopodstatnené obavy, pocity neistoty, ba
dokonca strachu.  Predovšetkým  naše  obavy
a strach sú produktom našich fantázií, fikcií,
obrazov a  úsudkov. Môžeme ich eliminovať
práve uvedenými duchovnými zbraňami.

Evagrius bol presvedčený o tom, že pozornosť
a  vnímavosť   človeka   veľmi   úzko   súvisia
s modlitbou. Iba vo vnútornom tichu, ktoré si
strážime, sa zrodia myšlienky, ktorými sa
nám prihovára Boh. Je však niekoľko úrovní
tejto pozornosti či modlitby. Na najnižšej z
nich sú recitované slová. Duchovní autori na
kresťanskom Východe nikdy nepodceňovali
recitovanú modlitbu. Hovoria, že ústa, ktoré
vyslovujú slová modlitby, sa posvätia.
Recitovanou modlitbou máme účasť na
vtelení  Ježiša Krista, ktorý sa stal človekom
a modlil sa tými istými slovami 
ako my. Tie isté slová vychádzali z jeho úst.   
Druhá úroveň modlitby je meditácia či
kontemplácia. Podľa sv.  Augustína ide
o  ochutnávanie Božej prítomnosti.
Prostredníctvom Božieho slova alebo inej
udalosti sa nás dotkne samotný Boh a  my
tento moment jednoducho necháme na seba
pôsobiť. Takéto zážitky postupne menia srdce 
človeka a robia ho duchovným človekom. 
Prosoché je teda vnímavá modlitba, ktorej
púštni otcovia venovali veľa času. Väčšina
z nás toľko času na modlitbu hľadá ťažko, ale
pomerne ľahko môžeme prežívať deň v Božej
prítomnosti a   dokážeme celkom jednoducho
vsunúť do nášho denného programu niektoré
z pravidiel strelnej modlitby.
 

Theodor Bovet odporúča:

            zdroj : www.vaticannews.va
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