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Rozpis svätých omší,  16. nedeľa v období cez rok  

Podhradová
Nedeľa

25.7.

17. nedeľa 
v období cez rok 

 

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

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.

16:00

ZBP pre Elenu, Janu, Darinu, 
Vieru, Jozefa

Za dar viery pre Jozefa s rodinou

10:00

ZBP pre Luciu

+ Marián, Rozália, Jozef, Anna

+ Melánia

Za odvrátenie epidémie

Rozália

18:00Podhradová

18:00

16:00

16:00

16:00

16:00

18:00

Podhradová 18:00Omša s platnosťou 
na nedeľu 

féria
+ Pavel

 8:00

Rozália 15:15

H. Bankov

Podhradová

Rozália

Podhradová

Rozália

Rozália

Rozália

Podhradová

14:15

      Ten, kto sa nechá viesť Pánom, zakusu-
je jeho starostlivosť a ochranu. V žalme
dnešnej nedele je Pán predstavený ako
pastier zabezpečujúci všetky potreby tých,
ktorých vedie. Obraz pastiera použil aj Pán
Ježiš, aby vyjadril svoju veľkú lásku k tým,
ktorí mu uverili a nasledujú ho: „Ja som
dobrý pastier… Aj svoj život položím za
ovce.“ Preto veriaci v neho môže byť
naplnený  pokojom  vyplývajúcim  z ochra-
ny, ktorú mu Ježiš poskytuje vo chvíľach
útokov zla. Pokoj, ktorý Pán dáva, je
vyjadrený slovami: „Vodí ma k tichým
vodám, dušu mi osviežuje.“ Tiché vody, ku
ktorým Pán vodí svojich verných, sú
vodami života v protiklade k nepokojným
morským vodám predstavujúcim  nebezpe-
čenstvo a mocnosti zla.
      Ten, kto sa nechá viesť Pánom, svedčí:
„Vodí ma po správnych chodníkoch…“
Preto aj keby mal ísť tmou; keby v živote
zakusoval krízy a utrpenie, vie, že sa
napriek všetkému môže spoľahnúť na
Pána: „I keby som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.“
Symbolom Pánovej moci sú prút a palica.
Nimi dobrý pastier odháňa vlkov a zlode-
jov, aby neškodil jeho ovečkám. Ale prút
môže použiť aj na usmernenie tých
ovečiek, ktoré odbočili zo správneho
chodníka. Ten, kto sa pozerá na svoj život
v Božom svetle, vidí, že choroby a
utrpenie, ktoré prežíva, nemusia byť
trestom, ale skôr prostriedkom na
usmernenie človeka, aby neodbočil z
chodníka, ktorým ho Pán vedie. V tom
zmysle píše autor Listu Hebrejom: „Syn 

môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou, ani
neklesaj, keď ťa on karhá. Lebo koho pán
miluje, toho tresce a šľahá každého, koho
prijíma za syna.“ 
      Ten, kto vytrvá v nasledovaní dobrého
pastiera až do konca, bude mať účasť na
hostine, ktorú pripravil. Hostina je
obrazom plnosti života a  šťastia  v  nebes-
kom kráľovstve. Pán dáva svojim verným
zakúsiť z tejto hostiny už počas ich
putovania po chodníkoch tohto sveta.
Zakusujú ju v Eucharistii, keď sú počas
svätej omše pozvaní k prestretému stolu
Kristovho tela a krvi. K hostine patrí aj
pomazanie olejom ako prejav veľkej
priazne hostiteľa. Pomazanie je opísané
slovami: „Leješ mi olej na hlavu…“
Olejom sú pomazaní pri krste tí, ktorí sú
prijatí za Božie deti. Potom sú pomazaní
pri sviatosti birmovania a sú naplnení
Duchom Svätým, aby dostali všetky dary
potrebné k nasledovaniu Dobrého Pastiera
a  vydávaniu  svedectva  ako  svetlo  sveta      
a soľ zeme. Tí, ktorí sú vyvolení, aby
slúžili ako kňazi, sú pomazaní pre túto
službu. A napokon sú pomazaní olejom aj
tí, ktorým ubúdajú sily alebo sú chorí, aby
sa posilnili a až do konca mohli nasledovať
Dobrého Pastiera.
      Tí, ktorí sa posilňujú na hostine
Eucharistie a prijímajú pomazanie ďalšími
sviatosťami, dostávajú od Ducha Svätého
jasný zrak, ktorý preniká za túto
pozemskú skutočnosť a s nádejou hovoria:
„Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po
všetky  dni môjho života.  A  budem bývať  
v dome Pánovom mnoho a mnoho dní“

   (navždy).

Pán je môj pastier, nič mi nechýba
18:00

+ Zdena, Jozef, Mária, 
Jozef, Milan

+ František, Ružena, 
Juraj, Alžbeta

féria

+ František, Ružena, 
Alžbeta, Juraj

Podhradová 18:00

ZBP pre Slávku

féria

+ Mária, Ondrej, Anton

ZBP pre Františkasviatok

Sv. Márie Magdalény

sviatok

Sv. Brigity, rehoľníčky
patrónky Európy
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         V posledných týždňoch prebehli postupne pri každom kostole vo farnosti
voľby kostolných rád. Členovia kostolnej rady sa starajú hlavne o prevádzku,
ochranu a zveľadenie kostola, zabezpečenie bohoslužobných potrieb a dozerajú
na zbierky pri bohoslužbách i mimo nich. Predstavujeme novozvolených členov
kostolných rád:

 Podhradová:   Ing. Renáta Sakslová, Ing. Adrián Anjel, JUDr. Peter Fedor, 
                       Ing. Emil Figura, MBA, Ing. Jozef  Gira, Ing. Peter Palečko.

 Rozália:          Ing. Daniela Dačová, Ing. Katarína Kuzmiaková, p. Viera Timková.

 Bankov:          RNDr. Monika Murínová, p. Anna Sedláková, p. Anna Čarná, 
                       p. Ján Forgáč.

Farská ekonomická rada - ustanovenie
 

      V nedeľu 18.7.2021 pri sv. omši o 10:00 zložia sľub členovia Farskej
ekonomickej rady. Z jednotlivých kostolných rád boli na základe pobytu vo
farnosti, pomerného zastúpenia veriacich ako aj množstva ekonomických a
administratívnych aktivít v súvislosti so správou majetku, určení farárom za
členov Farskej ekonomickej rady na obdobie piatich rokov: 

            Ing. Renáta Sakslová, Ing. Daniela Bačová, RNDr. Monika Murínová, 
                 Ing. Adrián Anjel, JUDr. Peter Fedor, Ing. Emil Figura, MBA, 
                                       Ing. Jozef Gira, Ing. Peter Palečko.

Kostolné rady – zloženie po voľbách

 Sľub člena FER
     S ľ u b u j e m , 
     že   zverenú  úlohu  člena  ekonomickej  rady  budem vykonávať svedomite,
zodpovedne a čestne v súlade s ustanoveniami diecézneho biskupa, v úzkej
jednote a spolupráci so svojím farárom a pre dobro farnosti. 
    Chcem svojim životom a prácou napomáhať dobru našej Cirkvi, chrániť jej
morálne a materiálne hodnoty. 

Tak mi Pán Boh pomáhaj.

     Dňom ustanovenia novej Farskej ekonomickej rady končí pôvodná Farská
ekonomická rada. 

     Novým členom kostolných rád a farskej rady ďakujem za ochotu prijať túto
úlohu a zároveň im vyprosujeme veľa síl k tejto neľahkej službe pre dobro
celého farského spoločenstva. Výzvy, pred ktorými stojí naša farnosť sú veľké,
no dajú sa uskutočniť iba vďaka zanietenej spolupráci ochotných, obetavých
ľudí a Božej milosti. 

SPOLU TO ZVLÁDNEME!
 

Otec Marek - farár

Bližšie informácie a prihlasovanie u p.
Františka Mikolaja: 0905 670 833,
frmikolaj@gmail.com. Viac aj na stránke
hkrsr.sk.

Festival radosti vo Vysokej
Spoločenstvo pri Domčeku vo Vysokej
nad Uhom pozýva všetkých (nielen)
mladých na najbližší letný Festival
radosti, ktorý bude ako zvyčajne v
rodisku bl. Anky Kolesárovej. Hlavné
festivalové dni budú od 11.-15. augusta s
programom od 16.00-20.00 hod v areáli
rímskokatolíckeho kostola vo Vysokej nad
Uhom. Bude vysielaný aj online, program
a bližšie informácie budú postupne
uverejnené na stránke a Fb konte
Domčeka. Každý deň bude pre Vás
pripravený impulz, možnosť skupiniek a
zdieľania, sv. omša a ďalší duchovný
program. Pre tých, ktorí prídu skôr, bude
od rána pripravený program v areáli
Domčeka. Nakoľko počas hlavných
festivalových dní nezabezpečujeme
ubytovanie ani stravu, tak sme si pre Vás
pripravili rozširujúci program počas
letných prázdnin v podobe tematických
týždňov. Viac informácií nájdete na
domcek.org alebo na 
Fb @domankykolesarovej.

 

Koncert Oliviera Latryho
Štátna filharmónia Košice Vás srdečne
pozýva na organový koncert francúzskeho
umelca Oliviera Latryho. Uskutoční sa v
Dóme sv. Alžbety v nedeľu 25. júla o
20.00 hod. Zaznejú na ňom skladby od
svetoznámych skladateľov J. S. Bacha,
Ch.- M. Widora, F. Liszta a L. Vierneho.
Program bude doplnený aj o improvizáciu
umelca.

Tábor Dubová Colonorum
Pozývame všetkých mladých na letný
tábor v prekrásnom prostredí Oravy.
Príďte zachraňovať spolu s nami
stredoveký kostolík, na ktorom už
stáročia zanechali svoju stopu. Miesto
konania je Sedliacka Dubová. Viac info
nájdete na našej stránke. K dispozícii je
turnus: 2.8.-13.8.2021. Cena: 12 EUR.
Prihlasovanie je spustené na:
dubovacolonorum.sk/tabor/.

Ohne stretnutia snúbencov
Hnutie kresťanských rodín na Slovensku
organizuje víkendový program prípravy
na manželstvo. Je vhodný pre snúbenecké
páry, ktoré plánujú sobáš v roku 2022.
Víkendovka sa uskutoční v prípade
priaznivej epidemickej situácie v dňoch
17.-19.9.2021 v Spišskej Novej Vsi. 

Mohlo by vás zaujímať

Farské oznamy

Milodary na kostol: bohuznáma rodina 500 €, z pohrebu Ivana Bačinského 50 €. 
Na Pastoračné centrum: bohuznáma 50 €, bohuznáma 10 € .

Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!

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

Milodary

 Dnešnú nedeľu je zbierka na výstavbu Pastoračného centra.
Prosíme o štedrosť a podporu.

Online sv. omše pondelok – piatok z kaplnky sv. Rozálie.

Spovedanie pondelok - sobota od 17:00, vo štvrtok od 17:30.

Adorácia bude v pondelok, utorok, streda, piatok, sobota od 17:00, 
vo štvrtok od 18:30 do 19:00. 

Farská kancelária je v mesiacoch júl a august otvorená po sv. omši.

V pondelok 19.7. bude pracovné stretnutie Farskej ekonomickej rady.


