Apoštol

Rozpis svätých omší, 19. nedeľa v období cez rok
Sv. Terézie Benedikty od Podhradová 18:00

Pondelok kríža, panny a mučenice,
9.8.
patrónky Európy

sviatok

Rozália

ZBP pre Martina

16:00

Za odvrátenie epidémie

Utorok
10.8.

Sv. Vavrinca, diakona
a mučeníka
sviatok

Podhradová 18:00

+ Ivan

16:00

+ Dušan

Streda
11.8.

Sv. Kláry, panny
spomienka

Podhradová 18:00

+ Renáta

Štvrtok
12.8.

féria

Piatok
13.8.

féria

Sobota
14.8.

Omša zo slávnosti

Rozália

Rozália

16:00

Za odvrátenie epidémie

Podhradová

18:00

ZBP pre Marušku a Vierku

Rozália

16:00

Za odvrátenie epidémie

Podhradová

18:00

Uzdravenie pre Máriu a Vieru

Rozália

16:00

Za odvrátenie epidémie

Podhradová 18:00

Za živých členov
Ružencového bratstva

8:00

Nanebovzatie
Podhradová
Nedeľa preblahoslavenej
10:00
15.8.
Panny Márie
Rozália
15:15
slávnosť
H. Bankov
14:15
Farár :

JCDr. Marek Ondrej

dekan Teologickej fakulty v Košiciach

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

ODPUST

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. Michal Bodnár
Duchovný otec : doc.ThDr.Radoslav Lojan, PhD.

Bankový účet Kaplnky sv. Rozálie
SK17 0900 0000 0051 1082 0766

+ Anna

Farská kancelária

prokurátor, advokát
Apoštolského Tribunálu Rímskej Roty

Milodar je možné poslať na účet
Pastoračného centra
SK49 0900 0000 0050 4443 9501
aj oskenovaním QR kódu
v aplikácii Vašej banky.

ZBP pre Zitu

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

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

Informačný list
IV.ročník/32/2021
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice
Dobrovoľný príspevok

8. 8. 2021

19. nedeľa v období cez rok

Slovo života august 2021
„Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je
najväčší v nebeskom kráľovstve.“ (Mt 18, 4)
Kto je v spoločnosti, v Cirkvi, v politike či v
obchodných
záležitostiach
najväčší,
najmocnejší a víťaz?
Táto otázka ovplyvňuje vzťahy, usmerňuje
rozhodnutia a určuje stratégie. Vyjadruje
prevládajúcu logiku, ku ktorej sa tiež
mimovoľne uchyľujeme, možno aj pri snahe
zabezpečiť kladné a účelné riešenie pre
niekoho z nášho okolia.
Matúšovo evanjelium nám tu predstavuje
Ježišových učeníkov, ktorí prijali zvestovanie
nebeského kráľovstva, ale chceli poznať aj
požiadavky kladené na popredné osobnosti
nového Božieho ľudu. „Kto je najväčší?“
Na zdôraznenie odpovede vykonal Ježiš
jeden zo svojich prekvapivých skutkov –
doprostred menšieho zástupu postavil dieťa a
svoje gesto doplnil jasnými vyjadrením: „Kto
sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v
nebeskom kráľovstve.“
Ako protiklad k mentalite súťaživosti a
sebestačnosti kladie Ježiš najslabší článok
spoločnosti, toho, kto nezastáva funkcie,
ktorými by sa vystatoval alebo ich obhajoval,
ale v plnom rozsahu je odkázaný na pomoc
druhých a spontánne sa im zveruje. Nie je to
však prijatie pasívnej úlohy a vzdanie sa
proaktívneho a zodpovedného konania, je to
skôr prejav skutku vôle a slobody. Ježiš
skutočne vyžaduje, aby sme sa stali malými,
vyžaduje od nás úmysel a odhodlanie urobiť
rozhodný obrat. „Kto sa teda poníži ako toto
dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve.“
Pozrime sa, ako sa venuje charakteristikám
evanjeliového dieťaťa Chiara Lubichová:
„(…) dieťa sa s dôverou zveruje do opatery
otcovi a matke: verí v ich lásku. (…)

Autentický kresťan verí podobne ako dieťa
v Božiu lásku, vrhá sa do náruče nebeského
Otca, vkladá do neho neobmedzenú dôveru.
(…) Deti sú vo všetkom závislé od rodičov.
(…) Aj my, ,evanjeliové deti‘, vo všetkom
závisíme od Otca: (…) on vie o všetkom, čo
potrebujeme, ešte skôr, ako by sme ho o to
požiadali, a dáva nám to ako dar. Aj
samotné Božie kráľovstvo sa nezískava, ale
prijíma ako dar z Otcových rúk.“
Chiara ešte zdôrazňuje, ako sa dieťa bezvýhradne zveruje do otcových rúk a ako sa
všetko od neho učí. Podobne: „evanjeliové
dieťa“ vkladá všetko do Božieho
milosrdenstva, zabúda na všetko, čo bolo,
každý deň začína nový život, je vnímavé na
podnety neprestajne tvorivého Ducha
Svätého. Dieťa sa nevie naučiť rozprávať
samo, potrebuje niekoho, kto ho to naučí.
Ježišov učeník (…) sa z Božieho slova učí
všetko až po reč a život podľa evanjelia.
Dieťa má sklon napodobňovať svojho otca.
„Takisto aj ,evanjeliové dieťa‘ (…) miluje
každého, pretože nebeský otec ,dáva slnku
vychádzať nad zlých i dobrých a posiela
dážď na spravodlivých i nespravodlivých‘;
miluje ako prvé, pretože on nás miloval už
vtedy, keď sme boli ešte hriešnici; miluje
nezištne, bez postranných úmyslov, pretože
tak miluje nebeský Otec.“
„Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je
najväčší v nebeskom kráľovstve.“
Vincente z Kolumbie píše, ako jeho rodina
prešla skúškou pandémie v režime veľmi
prísnej karantény: „Keď vstúpil do platnosti
zákaz vychádzania, každodenný život sa v
okamihu zmenil. Moja manželka a dvaja
starší synovia sa museli pripravovať na
niekoľko skúšok na univerzite, no najmladší
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si nevedel zvyknúť na virtuálne štúdium.
Doma nikto nemal čas venovať sa druhému.
Pri pohľade na chaos, ktorý u nás prepukol,
som si uvedomil, že nastala príležitosť na
vtelenie umenia milovať do nášho ,nového
života‘ podľa žitého evanjelia. Začal som
dávať do poriadku kuchyňu, pripravovať
jedlo, organizoval som naše stravovanie. Nie
som veľmi zdatný kuchár, ani najdôslednejší
v upratovaní, ale pochopil som, že by to

pomohlo znížiť každodennú vnútornú
nervozitu. To, čo sa začalo ako skutok lásky
pre daný deň, sa natiahlo na hodne
mesiacov. Keď mali ostatní členovia rodiny
porobené každodenné povinnosti, tiež sa
začali venovať upratovaniu, dávali na
poriadok šatstvo alebo niečo v dome.
Spoločne sme usúdili, že slová evanjelia sú
pravdivé a že vynachádzavá láska vnukne,
ako usporiadať všetko ostatné.“
Letizia Magriová
(spracovala Dáša Fedorková)

Mohlo by vás zaujímať
Stretnutie so Svätým Otcom
Svätý Otec František navštívi pri svojej
apoštolskej ceste aj naše mesto Košice, a to v
utorok 14. septembra 2021. K veriacim
zavíta na dvoch miestach: Stretnutie s
rómskou komunitou na Luniku IX absolvuje
Svätý Otec o 16.00 hod. Stretnutie s
mladými bude prebiehať na Štadióne TJ
Lokomotíva od 16:45 hod do 18.00 hod,
sprievodný program začne o 13:30 hod. V
deň stretnutia bude doprava v Košiciach s
istými obmedzeniami a k štadiónu
Lokomotíva a k Luníku IX sa nebude možné
dostať osobnými autami alebo autobusmi. V
utorok o 10:30 hod bude Svätý Otec aj na
slávení gréckokatolíckej liturgie v Prešove
pred mestskou športovou halou, kde
prednesie homíliu. Podľa aktuálne platných
nariadení sa stretnutia s pápežom budú môcť
zúčastniť tí, ktorí sú očkovaní II. dávkou
vakcíny (v prípade dvojdávkovej vakcíny )
alebo
jednou
dávkou
v
prípade
jednodávkovej vakcíny, a ktorí sa vopred
zaregistrujú do celonárodného systému.
Linky pre registráciu účastníkov budú
zverejnené na stránke navstevapapeza.sk.
Organizátori prosia veriacich o modlitbovú
podporu tohto podujatia. Od 15. augusta
bude prebiehať spoločná duchovná príprava
cez katolícke médiá a sociálne siete. Viac
informácií o návšteve Svätého Otca a jeho
programe
nájdete
na
webe
navstevapapeza.sk,
Fb:https://www.facebook.com/stretnipapeza/,
Instagr.:https://instagram.com/stretni_papeza,
ďalšie
info:
kosice@navstevapapeza.sk,
infoke@navstevapapeza.sk,
tel.:+421 948 246 031, +421 948 246 032.

Dobrovoľníci pri návšteve Svätého Otca
V súvislosti s blížiacou sa návštevou pápeža
Františka na Slovensku Vás členovia
organizačného tímu pozývajú zapojiť sa do
služby dobrovoľníkov. Pomoc bude potrebná
najmä v sekcii usporiadatelia, parkovanie,
sprievod pre média, zdravotná služba, a pod.
V uplynulých dňoch bolo spustené
prihlasovanie pre záujemcov- tí tak môžu
urobiť
na
e-mailovej
adrese
dobrovolnicike@navstevapapeza.sk
.
Koordináciu dobrovoľníkov v košickej
arcidiecéze povedie Mgr. Adriána Čurajová.
Tí, ktorí sa chcú stať členmi tímu a pomôcť,
dostanú potrebné informácie po prihlásení sa
na daný mail. Podľa aktuálnych nariadení je
potrebnou
podmienkou
na
výkon
dobrovoľníckej služby vek od 18 rokov a
plná zaočkovanosť.
Duchovné cvičenia u jezuitov
Exercičný dom sv. Ignáca v Prešove ponúka
skupinové duchovné cvičenia v mesiaci
august v týchto termínoch: 12.-15.08.2021
na tému Ježiš je aj mojím živým chlebom/ p.
Ján Majerčák, SJ / a 19.-22.08.2021 na tému
Uznaj to, že si prijatý! / p. Peter Sabol, SJ
/.Účastníci dostávajú podnety k osobnej
rozjímavej modlitbe, dva až štyrikrát za deň,
vo vopred určenom čase a na určenú tému.
Duchovné cvičenia sú vedené v silenciu.
Prihlasovanie je možné na t.č. 051/7460 511
alebo 0948 892 929 a tiež e-mailom na
domsj.po@gmail.com. Poplatok je 60 eur,
študenti do 26 rokov 45 eur. Adresa
exercičného domu: Pod Kalváriou 81,
Prešov. Bližšie informácie nájdete na
jezuiti.sk.
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Odpust na Hornom Bankove

V nedeľu 15. augusta tohto roku o 14:15 budeme sláviť odpust v tejto
kaplnke ku cti sviatku Nanebovzatia preblahoslavenej Panny Márie.
Táto slávnosť nech je pre nás nie len spríjemnením nedeľného popoludnia
spojeným s výletom do prírody, ale aj duchovným pookriatím a získaním
požehnania a milostí spojených s odpustovou slávnosťou.

Niečo o kaplnke na Bankove...
Je to jednoloďová stavba obdĺžnikového
pôdorysu s polkruhovým záverom, ktorej
hlavné priečelie tvorí trojuholníkový štít na
vrchole zakončený krížom. Plochá vežička s
otvorom, v ktorom je zavesený zvon, bola
zriadená až v rokoch pred 2. svetovou
vojnou. V čase, keď už prebiehala stavba
kaplnky, nižný košický mlyn odkúpila istá
kresťanská spoločnosť a tá sa rozhodla, že
obraz Panny Márie uchráni a naďalej ho
ponechá nad vchodom do mlyna. Na oltár
kaplnky bola preto uložená socha podobná
obrazu v mlyne. Túto sochu v 30. rokoch
vystriedal obraz. Ten neskôr vymenili znovu
za terajšiu sádrovú oltárnu sochu, ktorá
predstavuje Pannu Máriu Pomocnicu
kresťanov, patrónku saleziánov.

Kaplnka bola zasvätená Nanebovzatiu
Panny Márie a 15. augusta 1903 za veľkej
účasti veriacich ju vysvätil kanonik Ondrej
Kozora. Dvakrát ročne 29. júna a 15. augusta
sa v kaplnke usporadúvali aj odpusty. V
medzivojnovom období bolo pekné slnečné
okolie kaplnky už obľúbeným miestom
pravidelných vychádzok a celodenných
výletov. Podujatia v jej blízkosti organizovali
rôzne spolky a politické strany. Sväté omše
sa v kaplnke konali aj počas stretnutí
košickej odbočky Slovenských katolíckych
skautov, počas tzv. lesných slávností a
kultúrnych podujatí spojených s výletom,
ktoré tu pravidelne organizoval turistický
odbor Kolping Košického katolíckeho
tovarišského spolku.

Farské oznamy
Budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu Pastoračného centra.
Pán Boh zaplať za vašu štedrosť a podporu.
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.
Spovedanie pondelok - sobota od 17:00, vo štvrtok od 17:30.
Dňa 15.8. bude odpustová slávnosť v kaplnke na Bankove o 14:15.

Dňa 20.8. bude farská celodenná poklona. Zoznam na adoráciu nájdete
na nástenke. Môžete sa postupne zapisovať na konkrétny čas už od dneška.

Milodary

Na kostol: mladomanželia Ján a Nikola - 200 € .
Na Pastoračné centrum: rod. Harakalyová – 1000 € .

Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!

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

