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Rozpis svätých omší,  14. nedeľa v období cez rok  

Podhradová
Nedeľa

11.7.

15. 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.
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Sv. Cyrila a Metoda

slávnosť

féria

Za odvrátenie epidémie
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Rozália 15:15
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Podhradová
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Rozália

Rozália

Podhradová

14:15

      Môj doterajší príbeh o živote s Bohom
je na prvý pohľad bez senzácií, bez
veľkých zmien, alebo okamžitých
zvratov. Mám 47 rokov a pri zamyslení sa
nad sledom udalostí v mojom živote,
vidím Božiu prítomnosť a Jeho
sprevádzanie. Myslím si, že také niečo
môže povedať každý veriaci človek, keď
sa pravdivo pozrie späť na svoj život.
     Narodil som sa v roku 1971 a v čase
socializmu som prežil detstvo a
dospievanie. O moju náboženskú výchovu
sa postarala najviac moja babka. Sviatosti
som prijal veľmi skoro, 1.sv. prijímanie
ako druhák a birmovku ako tretiak na
základnej škole.
     Prvý a na dlhú dobu jediný zažitok s
Ježišom som prežil pri 1.sv. prijímaní.
Pretože som chodil tajne na náboženstvo
so staršími deťmi, nešiel som s nimi na
1.sv. prijímanie v meste kde sme bývali,
ale v o týždeň neskôr v susednej dedine.
     Kostol bol plný mne neznámych ľudí a
na začiatku sv. omše som nemal dobrý
pocit, najmä zo starých babiek, ktoré tam
boli. Po prijatí eucharistie som pocítil
lásku a radosť, mal som chuť všetkých, aj
tieto babky vyobjímať. Nerozumel som
tomu, len neskôr som si uvedomil
(povedala mi to babka), že to spôsobila
Ježišova prítomnosť.
     Počas základnej školy sme aj s bratom
chodili na nedeľné sv. omše a sviatosti,
ale moja viera sa nerozvíjala. Takéto
pasívne chodenie do kostola u mňa
pretrvalo aj počas strednej a vysokej 

školy. Zmena prišla po rozchode s
dievčaťom, ktorý som ťažko niesol. Začal
som sa viacej modliť, hlavne ružence, po
tme, večer, doma v izbe. Bola to pre mňa
veľká posila. Tiež som začal viacej
chodievať na sv. omše, aj cez týždeň. V
kostole som si asi po roku vyhliadol
pekné dievča – moju manželku (ona
vraví, že si našla mňa).
     Zatiaľ sme spolu prežili 18 rokov
manželstva, máme 3 deti a je nám spolu
naozaj veľmi dobre. Keď nás, naše sily,
už presahuje stres a vypätie z práce a
chodu rodiny, je pre nás Boh veľkou
oporou. Vidím veľa Jeho menších aj
väčších zásahov v našom živote. Veľké
svedectvo o Božej láske a sile modlitby
som zažil v posledných týždňoch života
môjho otca. To je aj dôvod, prečo píšem
toto svedectvo.
     Dlhodobo (viacero rokov) sa mne, aj
blízkym, ťažko komunikovalo s otcom.
Vo všetkom videl niečo zlé, vedel sa
ľahko rozhnevať pri debate na akúkoľvek
tému. Treba povedať, že prežil ťažké
detstvo a mladosť. Ako 8 ročnému mu
náhle zomrel otec, ktorého mal veľmi
rád. Koncom leta minulého roku mi
povedal, že neverí vo večný život, tvrdil,
že po smrti už nič nie je. Vytrvalo ostával
zatrpknutý a očakával, že po smrti naraz
bude všetko v poriadku, všetky starosti
sa skončia a bude mať pokoj. Keď som
mu hovoril, že stav duše aký má, mu
ostane aj po smrti, neveril mi. Zo
zdravotných dôvodov už viac rokov

VĎAKA TI OTČE!
18:00

ZBP pre Annu

ZBP pre Ladislava a Alžbetu

féria

+ Imrich, Margita, KvetkaPodhradová 18:00

+ Ladislav

+ Mikuláš

féria

Za odvrátenie epidémie

Za odvrátenie epidémie

féria



staré časy, jeho detstvo, na jeho 
 zoznámenie sa s mamou. Smial sa, aj so
slzami v očiach. Bolo to pre mňa silné. Na
8-mi deň po návrate z nemocnice sme ho
už aj po byte vozili na vozíčku. Na 10-ty
deň, ešte pri vedomí, mu kňaz udelil
absolúciu s úplným odpustením hriechov.
Brat stihol pricestovať (býva 350 km od
rodičov), s ním otec prehovoril posledné
vety. Na 11-ty deň som s ním ostal na
hodinu sám. Už nevládal rozprávať, ani sa
hýbať, ďakoval som mu za to čo ma
naučil, bol som pri ňom veľmi rád, cítil
som radosť v srdci.    
     Bola to zvláštna radosť, vedel som, že
už zomiera, ale napriek tomu som cítil
pokoj a radosť. Na 12-ty deň po príchode
z nemocnice zomrel.
     Za necelé dva týždne som videl, ako sa
zmenil otcov prístup k večnosti, k Bohu.
Všetko pred jeho smrťou tak zapadalo do
seba a prichádzalo v pravý čas, že je to
pre mňa svedectvo o veľkom Božom
milosrdenstve, láske k nám a sile
modlitby. Som Bohu vďačný za otca, za
to, že sme mohli byť pri ňom v
posledných chvíľach a že mohol ísť na
večnosť zmierený s nebeským Otcom.

P.P Muž, manžel a otec 3 detí.

nechodieval na sv. omše. Jeho zdravotný
stav sa zhoršoval.
     Doma sme sa modlili za jeho zdravie a
hlavne za jeho dušu. Začiatkom februára
tohto roka sme ho s bratom a mamou
presvedčili, aby išiel do nemocnice. Nebol
tam ani 24 hodín, podpísal negatívny
reverz a priviezli sme ho domov.
Odmietal pozvanie kňaza pre prijatie
sviatostí. Ďalej sa mu zhoršoval zdravotný
stav a do mesiaca bol znovu
hospitalizovaný na 10 dní. Mal už len
negatívnu prognózu zdravotného stavu.
     Modlili sme sa, aj naši blízki, za jeho
obrátenie. Po návrate z nemocnice už
súhlasil s návštevou kňaza a dva dni po
návrate domov prijal sviatosti – sv.
spoveď, sv. prijímanie a pomazanie
chorých. V ten deň ostal viditeľne
potešený.
     Zdravotný stav sa mu naďalej
zhoršoval. Bez pomoci sa nevládal
pohybovať po byte. Zo dňa na deň slabol.
Bol som pri ňom dva večery sám, keď
mama išla na sv. omšu. Bol to pekný čas.
V prvý večer som sa pri ňom modlil
korunku Božieho milosrdenstva (čo mi
týždeň pred tým pripadalo nemysliteľné.
V druhý večer sme spomínali sme na 

oŽI s JeŽIšom
Komunita Blahoslavenstiev organizuje
tábor pre tínedžerov od 14 - 17 rokov.
Skrze priateľstvo, dobrodružstvo, hory,
modlitbu, chvály, nejaké tie "flashky" a
iné prekvapenia môžeš spoznať, že žiť s
Ježišom nie je ani bremeno, ani nuda...,
ale skutočný a príťažlivý život naplno.
Tak príď si vychutnať tento život v
spoločenstve iných mladých kresťanov,
príď"resuscitovať" svoju vieru...Miesto a
čas konania: Okoličné (Liptovský
Mikuláš), od 01.- 07.08.2021. Bližšie
informácie a prihlasovanie nájdete na
blahoslavenstva.sk.

Organový koncert
Pozývame vás na prvý organový koncert
letnej sezóny 2021, ktorý sa uskutoční v
nedeľu 04. júla o 20.00 hod v Dóme sv.
Alžbety. Hrať bude diecézny organológ
košickej arcidiecézy p. František Beer.
Koncert je spojený s možnosťou večernej
prehliadky s výkladom sprievodcu v
"Zákutiach" košickej katedrály, ktorá je v
cene vstupného. Vstupné formou
milodaru na potreby katedrály je 5 eur/
dospelí / 3 eurá študenti do 18 rokov,
seniori a ZŤP. Lístky je možné kúpiť v
kancelárii sprievodcov katedrály vopred
alebo v deň koncertu do 19.00 hod.

     Každú prvú nedeľu v mesiaci, teda aj dnes, slávime v kaplnke sv. Rozálie
sv. omšu o 15:15 za zosnulých členov našej farnosti a za tých, ktorí sú
pochovaní na cintoríne sv. Rozálie. Sv. omšu obetujeme aj za zosnulých, na
ktorých si prítomní veriaci spomenú počas sv. omše, aj keď sú pochovaní na
iných cintorínoch. 

Od poslednej sv. omše sa medzi zomrelých a pochovaných pripojili: 
Dionýz Maszáros (89), Alžbeta Combová (93), Danica Kaňuščáková (79),
Anastázia Rištvejová (95), Anna Miháliková (85), Katarína Herichová (76),
Dušan Koniar (86), Ján Lukáč (87), Marta Ružičková (81), Juraj Jusko (89),
Ján Lizák (83), Oľga Mačejová (85), Juraj Koban (90), Ladislav Lukáčik
(72), Ivan Bačinský (87), Oľga Mačejová (85), Martin Polák (40), Emília
Vranová (58).
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Mohlo by vás zaujímať

Farské oznamy

 Z pohrebu p. Mačejovej 50 € na pastoračné centrum. 
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť

a pastoračné centrum !

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 a piatok, sobota od 17:00, 
vo štvrtok od 18:30 do 19:00. 

 Večeradlo bude v utorok 6.7. o 17:00.

Sv. omša za zosnulých v kaplnke sv. Rozálie

Milodary

V dnešnú nedeľu 4.7. a v pondelok 5.7. po sv. omšiach o 15:15 sa konajú voľby
do kostolnej rady pri kaplnke sv. Rozálie. Prosíme účastníkov bohoslužieb na
Rozálii, aby zakrúžkovali jedného kandidáta na hlasovacom lístku. Prípadne
navrhli niekoho na vyznačené miesto.

Kandidáti na členov kostolnej rady:
1. Ing. Daniela Bačová
2. Ing. Katarína Kuzmiaková
3. Viera Timková
4. navrhujem................................................. (meno a priezvisko)

Pri každom kostole (farskom, filiálnom) je kostolná rada, ktorú tvoria aspoň
traja členovia (tzv. kurátori). Tí dozerajú na zbierky pri bohoslužbách i mimo
nich, starajú sa o ochranu a zveľadenie kostola a tiež o zabezpečenie
bohoslužobných potrieb. Jeden z nich bude menovaný za člena farskej
ekonomickej rady. 

Voľby do kostolnej rady na Rozálii


