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Rozpis svätých omší,  15. nedeľa v období cez rok  

Podhradová
Nedeľa

18.7.

16. 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 Alžbetu a Ladislava

ZBP pre Annu

10:00

+ František

+ Elena, Vojtech

+ Helena, Dorota, Mária

+ Valika, Anetka

Rozália

18:00Podhradová

18:00

16:00

16:00

16:00

16:00

18:00

Podhradová 18:00Omša s platnosťou 
na nedeľu 

féria
+ Ján, Juraj, Mária, Ján, Katarína

 8:00

Rozália 15:15

H. Bankov

Podhradová

Rozália

Podhradová

Rozália

Rozália

Rozália

Podhradová

14:15

      V období prázdnin a dovoleniek
podnikáme cesty, ktoré si v priebehu roka
jednoducho nemôžeme dovoliť. Každá
cesta má viacero etáp, ktoré majú niečo
spoločné i s cestou duchovného putova-
nia. Skúsme si preto všimnúť tri z nich.
Opustenie miesta, samotnú cestu a cieľ
cesty. Ľahko ich rozoznáme i v našom
duchovnom živote.

1. Opustenie miesta
    Jednou z charakteristík dovolenkových
pobytov je zmena miesta. Zmenu miesta
pociťujeme ako nevyhnutnosť pre
psychohygienu nášho života. Človek si vo
svojom zabehanom prostredí obyčajne
neoddýchne. Preto je priam žiaduce na
dovolenkové týždne opustiť miesto
celoročného pôsobenia.
     Opustenie miesta má význam i pre náš
pravdivý pohľad na uplynulé obdobie. Po
dovolenke sa síce vraciame k bežným
povinnostiam, ale s akýmsi novým
nadhľadom. Neraz i problémy, v ktorých
sme sa v minulosti priam utápali, sa po
dovolenkovom odstupe nadľahčia, ba
niektoré časom i samé vyriešia.
     Reflexia nad predošlým obdobím nás
môže priviesť i k vďačnosti, čo je ďalšou
dôležitou zložkou dovolenky či prázdnin.
Vďačnosť nielen za možnosť odpočinku,
ale i za dobre prežité predchádzajúce
obdobie. Je dôležité, aby sme si všimli
dobrá, ktorých sa nám v mnohých
formách v nedávnej minulosti dostalo.
Väčšina ľudí chápe prestávku v
pracovnom  nasadení ako istú odmenu za 

 predošlú prácu. Aj to môže byť
impulzom k vďačnosti za dar práce. Toto
všetko je obsahom duchovnej reflexie
vďaka istému odstupu, opusteniu miesta.
     Tento dištanc a klasifikácia vecí s
istým odstupom má pre náš duchovný
život veľký význam. Svätý Ignác
odporúča každoročné duchovné cvičenia,
ba dokonca každodenné spytovanie
svedomia. Je presvedčený o tom, že
práve odstup od udalostí nám napomáha
k ich pravdivému posúdeniu. Je potrebné
venovať krátky čas duchovnému
zastaveniu, ktoré má slúžiť na to, aby
sme sa obzreli späť a pozorovali, ako bol
v jednotlivých udalostiach dňa prítomný
Boh. Dovolenka a prázdniny nám
umožňujú prezrieť si väčší úsek prežitého
života.

2. Samotná cesta
      Druhou vecou, ktorou sa zaoberáme
hneď po určení destinácie, je samotná
cesta. Ako sa na stanovené miesto
dopraviť, aký dopravný prostriedok pou-
žijeme na prekonanie danej vzdialenosti.
Najprirodzenejší prostriedok prepravy je
naša vlastná chôdza. Chôdza bola v
minulosti základným prostriedkom,
ktorým sa človek dostal na vzdialené
miesta a dodnes má pri návšteve
pútnických miest osobitný charakter.
Putovanie je viac, ako len
premiestňovanie sa alebo turistika.
     Pohybová funkcia chôdze je základom
symboliky ľudskej cesty v oblasti
telesnej, duševnej ale i duchovnej: človek

Dovolenka a duchovný život
18:00

+ Ján, Anna, Jozef

+ Alena, Viliam

féria

ZBP pre novomanželov 
Jakuba a PatríciuPodhradová 18:00

ZBP pre Mariána, Moniku, 
Petra, Faustínu

Za Margitu

féria

+ Karolína, Juraj

+ Pavelféria

Sv. Bonaventúru, 
biskupa a učiteľa Cirkvi

spomienka

Preblahoslavenej 
Panny Márie Karmelskej



predovšetkým sluch a zrak.
     Teofan Zatvornik, ruský mních žijúci v
19. storočí, v snahe orientovať sa lepšie v
oblasti ľudských motívov hovorí o
trojakosti citov v ľudskom srdci. Hovorí,
že sú city telesné, duševné a duchovné.
Podľa jeho názoru každé rozhodnutie pre
istý cieľ by malo obsahovať i duchovný
rozmer.
     Človek totiž v sebe nosí prirodzenú
náklonnosť voči Bohu a duchovnému
svetu, preto ho označujeme ako homo
religiosis. Akákoľvek prázdninová či
dovolenková destinácia by mala
obsahovať aspoň čiastočné naplnenie tejto
prirodzenej tendencie a túžby človeka.
     Sv. Ignác bol presvedčený o tom, že
duchovné city v srdci človeka rastú
predovšetkým vďaka kontemplatívnej
modlitbe, pri ktorej človek vniká do
Božích tajomstiev prostredníctvom jedno-
duchého nazerania, zakusovania Božej
prítomnosti.      Podľa viacerých autorov
by sa človek mal predovšetkým ozdobiť
duchovnými citmi, mal by ich kultivovať
a prehĺbiť vo svojom srdci, a tak nechať
rozvinúť svoju prirodzenú náklonnosť
voči Bohu.
      Milí priatelia, opustenie miesta,
samotná cesta a jej cieľ sú skutočnosti,
ktorými sa automaticky zaoberáme pri
plánovaní dovoleniek. Nie s takou
samozrejmosťou s nimi kalkulujeme pri
našom duchovnom putovaní. Nech nám
tohtoročná dovolenka prispeje k
duchovnému rastu.

Peter Dufka SJ (vatikánsky rozhlas)

 je bytosť putujúca – homo viator – a
podľa vyjadrenia francúzskeho filozofa
Gabriela Marcela – je stále na ceste k
dosiahnutiu svojej plnosti.
     V každom človeku, ktorý svoje
kresťanstvo berie vážne, je živý rozmer
pútnika. Ako kresťania sme pútnikmi,
lebo sme v pohybe danom životom, lebo
sme na ceste. Je preto správne položiť si z
času na čas otázky o stave nášho
putovania, o jeho zmysle, smere, cieli a
dynamike.
     Byť pútnikom v prvom rade znamená
trpezlivo sa nechať viesť cestou, ktorú
nám Boh sám naznačuje a ktorú, na
rozdiel od nás, On dobre pozná. Neraz to
vyžaduje dôveru, vzdanie sa svojich
vlastných predstáv.

3. Cieľ cesty
Samozrejme, že najdôležitejšou otázkou,
ktorou sa pri plánovaní prázdnin a
dovoleniek zaoberáme, je cieľ cesty. Ten
si obyčajne volíme podľa istého zámeru,
ktorý sledujeme a ktorý je v našej
hierarchii hodnôt na prvom mieste. Tu
môžeme vidieť celé spektrum motívov,
ktoré ovplyvňujú ten či onen cieľ. Od
motívov čisto vitálnych, cez motívy
poznávacie, estetické či duchovné.
     Je dobré vedieť o tom, že nie všetky
zmysly sú schopné vnímať estetický či
duchovný rozmer zvolenej destinácie.
Dotyk, chuť alebo vôňa sú úzko prepojené
s vitálnymi funkciami človeka, ale len
veľmi obmedzene môžu uviesť do pohybu
estetický či duchovný rozmer miesta,
ktoré navštevujeme.  Túto schopnosť má 

radosťou, spiritualitou, obohatiť sa o nové  
kultúrne poznatky, stretnúť mladých z
rôznych kútov Slovenska neváhaj a
prihlás sa. Súčasťou misijných prázdnin
sú sväté omše, šport, turistika, tanec, hry
a zaujímavé prednášky. V programe
nechýba ani služba – konkrétny skutok
pomoci pre miestne spoločenstvo či
farskú komunitu. Tešiť sa môžete aj na
misionárov so skúsenosťou zahraničných
misií. Bližšie informácie a prihlasovanie
na misijneprazdniny.sk.

Heromission
V dňoch 26.07.- 30.07.2021 sa v
Diecéznom centre Važec uskutoční letný
detský kresťanský tábor Heromission. Je
určený pre deti v 3.-7. ročníku ZŠ.
Poplatok je 90 eur, pre člena erka 80 eur.
Kontakt pre záujemcov o prihlášky alebo
o bližšie informácie: p. Zuzana
Vargovičová /vedúca tábora/ -
zuzka2110@gmail.com, t.č. 0907 404
667. Osobne je možné získať informácie v
utorky od 15.00-16.30 hod na fare vo
farnosti Kráľovnej pokoja na juhu, ul.
Milosrdenstva 15.

Duchovné cvičenia o viere
Verbisti vás pozývajú na duchovné
cvičenia o viere /zápase s Bohom/. Tieto
cvičenia sú pre tých, ktorí nemajú istotu
vzhľadom na to, v čo veria, avšak hľadajú
zmysel, stabilitu a vieru, z ktorej by žili;
pre veriacich, ktorí zápasia s
odpoveďami, ktoré im kedysi dávala
Cirkev a dnes ich nenachádzajú, no chcú,
aby tie odpovede boli aj dnes
odpoveďami na problémy ich terajšieho
života; a tiež pre tých, ktorí chcú prehĺbiť
svoju vieru a cieľavedomejšie a
uvedomelejšie sa postaviť k pravdám, do
ktorých vniknúť nás pozýva autentická
viera. Uskutočnia sa 15.-18.07.2021 v
Exercičnom Dome Matky Božej v Nitre,
povedie ich P. Ján Štefanec SVD. Viac
informácií a prihlasovanie je na:
program.verbisti.sk.

Misijné prázdniny
Pozývame mladých od 14 do 20 rokov na
Misijné prázdniny - letný tábor pre
tínedžerov, ktorý sa koná 19. - 23. júla v
Trenčíne. Ak chceš prežiť čas naplnený 
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Mohlo by vás zaujímať

Farské oznamy

Na kostol: rodičia prvoprijímajúcich detí 205 €.
 Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!

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

Milodary

      V dnešnú nedeľu 11.7.2021 prebiehajú voľby do kostolnej rady pri kaplnke
na Hornom Bankove. Členovia kostolnej rady sa starajú hlavne o prevádzku,
ochranu a zveľadenie kostola, zabezpečenie bohoslužobných potrieb a dozerajú
na zbierky pri bohoslužbách i mimo nich.
  
      Na hlasovacom lístku je potrebné zakrúžkovať jedného kandidáta, prípadne
navrhnúť niekoho ďalšieho . Jeden zo zvolených bude pánom farárom
menovaný do Farskej ekonomickej rady. 

Voľby - Kostolná rada Bankov
 

Budúcu 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 a 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.

Budúcu nedeľu pri sv. omši o 10:00 budú predstavení noví členovia 
Farskej ekonomickej rady a zložia pred farárom sľub. 


