Apoštol

Rozpis svätých omší, 13. nedeľa v období cez rok
Pondelok
28.6.

sv. Ireneja,
biskupa a mučeníka
spomienka

Utorok
29.6.

sv. Petra a Pavla,
apoštolov
slávnosť

Streda
30.6.

féria

Štvrtok
1.7.

féria

Piatok
2.7.

Návšteva
Preblahoslavenej
Panny Márie
sviatok

Sobota
3.7.

Omša s platnosťou
na nedeľu

Rozália

Podhradová

16:00

+ Jozef

16:30

ZBP pre Ladislava

18:00

+ Jana

Rozália

16:00

Podhradová

18:00

Rozália

16:00

+ Peter
+ Juraj

Podhradová

18:00

+ Vasiľ, Alžbeta

Rozália

16:00

+ Ján

Podhradová

18:00

ZBP pre Daniela

Rozália

16:00

+ Gejza (3. výročie)

Farár :

10:00 Slávnosť prvého sv. prijímania
Rozália

15:15

H. Bankov

14:15

JCDr. Marek Ondrej

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

Kaplán :
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

Za zosnulých
Farská kancelária

prokurátor, advokát
Apoštolského Tribunálu Rímskej Roty

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

+ Cyril

9:00

Podhradová

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

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

Informačný list
IV.ročník/26/2021
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice
Dobrovoľný príspevok

ZBP pre rod. Gajdovčíkovú

Podhradová 18:00 + František, Margita, Ľubica
8:00

Nedeľa Štrnásta nedeľa
v období cez rok
4.7.

+ Juraj, Anna, Ján, Jozef,
Anna, Ján, Štefan, Jany

Podhradová 18:00

0903 602 054
po-pia : 7:30-16:00
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Ďakujem Bohu za farnosť sv. Ondreja

Základom života kňaza je povolanie. Kňaz musí byť najprv povolaný
Bohom, aby mohol slúžiť Bohu. Boh
posiela kňaza tam, kde ho potrebuje.
A tak nikam neodchádzam, ale som
poslaný. 😊 Tak ako som bol poslaný
do tejto farnosti, tak Boh ma teraz
posiela do inej.
Rok je niekedy krátky čas, inokedy
dlhý. V žalme 90 sa píše: „ Veď tisíc
rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa
pominul ...“ a takto vnímam aj svoje
pôsobenie na Podhradovej. Rok
ubehol a ja zisťujem, že som sa tak tu
udomácnil, ako keby som tu bol
odjakživa. Teším sa, že som mal
príležitosť prežiť s vami rok svojho
kňazského života.

Ďakujem Bohu, otcovi Marekovi a
vám za možnosť byť vo farnosti sv.
Ondreja. Ďakujem za prijatie a
možnosť vás stretnúť i spoznať.
Ďakujem za doslova rodinnú
atmosféru.
Už v seminári nás povzbudzovali
k tomu, aby sme sa modlili za
farnosť, kde nás Boh pošle. Dnes
odovzdávam do modlitieb farnosti a
ľudí kde som bol, kde som a kde
pôjdem. Modlím sa za vás a tiež
prosím o modlitbu. A keby sme sa
niekedy stretli a náhodou by som vás
nespoznal, nasaďte si prosím rúško a
pripomeňte sa prosím. 😊
P. S.: Farnosť Kapušany pri Prešove je
tiež pod hradom – PODHRADOVÁ 😊
otec Blažej

V mene našej farnosti Vám chceme o.Blažej poďakovať za vzácnu duchovnú
službu, ktorú ste vykonávali uplynulý rok, práve v čase obmedzení a neistoty v
súvislosti s pandemickou situáciou. Ďakujeme Vám za každé úprimné gesto a
skutok lásky voči nám, za Vaše obety a modlitby, za pomoc a službu pre nás a
našich blízkych. Želáme Vám do ďalších rokov Vašej kňazskej služby veľa síl,
odvahy, radosti a požehnania, aby ste priniesli Krista k tým, ku ktorým budete
poslaný.
Farníci z Podhradovej
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Záverečná katechéza o modlitbe:
Ježišova paschálna modlitba za nás (38)
Viac krát sme si v tomto cykle katechéz pripomínali, že modlitba je jednou z
najzrejmejších charakteristík Ježišovho
života: Ježiš sa modlieval, a modlieval sa
veľa. Ježiš sa v priebehu svojho poslania
ponára do modlitby, pretože dialóg s
Otcom je žiarivým jadrom celej jeho
existencie.
Evanjeliá svedčia o tom, ako sa Ježišova modlitba stala ešte intenzívnejšou i
hutnejšou v hodinu jeho umučenia a
smrti. Tieto vrcholiace udalosti jeho
života tvoria ústredné jadro kresťanského
kázania: posledné hodiny, ktoré prežíval
Ježiš v Jeruzaleme, sú srdcom. V ňom je
nielen dobro: je to niečo viac, je to spása
– a to nie je záchrana príležitostná, ktorá
ma zachráni pred chorobou alebo chvíľou
zúfalstva –, ale spása úplná, mesiášska,
ktorá dáva dúfať v definitívne víťazstvo
života nad smrťou.
V dňoch jeho
poslednej Veľkej noci nachádzame teda
Ježiša plne ponoreného do modlitby.
Modlí sa dramatickým spôsobom v
Getsemanskej záhrade – ako sme si to
vypočuli – prepadnutý smrteľnou
úzkosťou. Napriek tomu Ježiš sa práve v
tej chvíli obracia k Bohu a nazýva ho
„Abba“, Otče (porov. Mk 14,36). Toto
slovo v aramejčine – v Ježišovom jazyku
– vyjadruje intimitu, vyjadruje dôveru.
Práve vtedy, keď Ježiš cíti, ako sa okolo
neho zhlukujú temnoty, preniká nimi tým
malým slovom: Abba, Otecko. Ježiš sa
modlí aj na kríži, temne zahalený
mlčaním Boha. No napriek tomu sa na
jeho perách rodí ešte raz slovo „Otče“. Je
to tá najchrabrejšia modlitba, pretože
Ježiš je na kríži absolútnym príhovorcom,
orodovníkom: modlí sa za ostatných,
modlí sa za všetkých, aj za tých, ktorí ho
odsudzujú, bez toho, že by sa niekto
postavil na jeho stranu, okrem jedného
úbohého zločinca. Všetci boli proti nemu
alebo ľahostajní, iba zločinec rozpoznáva
tú moc. «Otče, odpusť im,

lebo nevedia, čo robia» (Lk 23,34). Na
vrchole drámy, v ukrutnej bolesti duše i
tela, sa Ježiš modlí slovami žalmov; spolu
s chudobnými sveta, zvlášť s tými, ktorí
sú všetkými zabudnutí, vyslovuje tragické
slová žalmu 22: «Bože môj, Bože môj,
prečo si ma opustil?» (v. 2). Cítil
opustenosť a modlil sa. Na kríži sa napĺňa
dar Otca, ktorý ponúka lásku, čiže napĺňa
sa naša spása. A znovu ho volá „Bože
môj“, „Otče, do tvojich rúk porúčam
svojho ducha“. Takže v tých troch
hodinách na kríži je kompletne všetko
modlitbou.
Ježiš sa teda modlí v rozhodujúcich
hodinách umučenia a smrti. A
vzkriesením Otec túto modlitbu vyslyší.
Ježišova modlitba je intenzívna, Ježišova
modlitba je jedinečná a stáva sa aj
vzorom našej modlitby. Ježiš sa modlil za
všetkých, modlil sa aj za mňa, za každého
z vás. Každý z nás môže povedať: „Ježiš
sa na kríži modlil za mňa“. Modlil sa.
Ježiš môže každému z nás povedať:
„Modlil som sa za teba, pri Poslednej
večeri i na dreve kríža“. Aj v tom
najbolestnejšom z našich utrpení nikdy
nie sme sami. Ježišova modlitba je s
nami. „I teraz, otče, zatiaľ čo toto
počúvame, Ježiš sa modlí za nás?“ Áno,
neustáva v modlitbe, pretože jeho slovo
nám pomáha napredovať. Nuž modlime
sa a pamätajme, že on sa modlí za nás.
Ježiš sa modlí za mňa: každý z nás si
toto môže zapísať do srdca: nesmieme na
to zabudnúť. Ani v najhorších chvíľach.
Sme už prijatí do dialógu Ježiša s Otcom
v spoločenstve Ducha Svätého. Boli sme
chcení v Ježišovi Kristovi, a tiež v hodine
umučenia, smrti a zmŕtvychvstania bolo
všetko obetované za nás. A tak v modlitbe
a v živote nám nezostáva iné než mať
odvahu, nádej, a mocne cítiť Ježišovu
modlitbu: nech je náš život vzdávaním
slávy Bohu vo vedomí, že Ježiš sa za mňa
modlí k Otcovi, že Ježiš sa modlí za mňa.
Pápež František
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Povzbudenie k návratu na bohoslužby
Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to
podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Vplyvom
okolností bola táto účasť dlhý čas zakázaná alebo limitovaná. Vďaka zlepšujúcej sa
situácii je však stále viac možné chrámy bez ťažkostí navštevovať.
Mediálne prenosy liturgií poskytli vzácnu pomoc v pandemických časoch, nemôžu
však natrvalo nahradiť osobnú prítomnosť na liturgii. Bolo by nesprávne, keby sme si
na slávenia pred obrazovkami zvykli alebo sme ich pokladali za plnohodnotnú
alternatívu.
Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od
povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju
platnosť 30. júna 2021.
Následne povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu
môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť
neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.
Všetkým ostatným biskupi pripomínajú povinnosť nábožnej účasti, samozrejme, so
starostlivým dodržaním platných opatrení. Kňazi nech veriacich vedú k ďalšiemu
prehlbovaniu horlivosti a k chápaniu dôležitosti spoločnej oslavy Boha na liturgických
zhromaždeniach.

Zmena pôsobenia duchovných otcov
Od 1.júla 2021 bude v našej Farnosti sv. Ondreja pôsobiť nový pán kaplán Mgr.
Michal Bodnár. Prichádza z Farnosti sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou,
kde bol kaplánom od roku 2019. Terajší náš pán kaplán Mgr. Blažej Revický bude
od 1.júla 2021 pôsobiť vo Farnosti sv. Martina v Kapušanoch pri Prešove.

Farské oznamy
Online sv. Omše sú od pondelka do piatku o 16:00 z kaplnky sv. Rozálie.
V piatok dopoludnia duchovný otec navštívi chorých.
Sviatosť zmierenia: pondelok – sobota od 17:00 do večernej sv. omše.
Vo štvrtok od 17:30!
V sobotu 3. júla 2021 o 9.00 hod. bude sv. zmierenia pre prvoprijímajúce deti.
Adorácia: pondelok, utorok, piatok od 17.00 hod. vo štvrtok 1/2 hod. po sv. omši.
1. piatok v mesiaci – celodenná adorácia od 9.00 do 17.00 hod.,
prosíme zapísať sa na hárok.

Na pastoračné centrum sa vyzbieralo 703,81 €.
Pán Boh zaplať všetkým darcom.
Milodary: na kaplnku sv. Rozálie 20€, na PC 10 €.

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

