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Rozpis svätých omší, 21. nedeľa cez rok
Pondelok
23.8.
Utorok
24.8.
Streda
25.8.

féria

sviatok
féria

féria

Piatok
27.8.

Sv. Moniky
spomienka

Sobota
28.8.

Omša s platnosťou
na nedeľu

Farár :

Rozália

+ Anna a Emil
+ Jozef, Helena, Michal a Alžbeta

16:00

Sv. Bartolomeja, apoštola Podhradová 18:00

Štvrtok
26.8.

Nedeľa
29.8.

Podhradová 18:00

22. nedeľa
cez rok

Podhradová 18:00

ZBP pre Petra s rodinou

Rozália

16:00

Za odvrátenie epidémie

Podhradová

18:00

+ Pavol (10. výročie)

Rozália

16:00

Za odvrátenie epidémie

Podhradová

18:00

Rozália

16:00

Podhradová 18:00
8:00

Podhradová
Rozália

15:15

H. Bankov

14:15

ZBP pre Luciu
ZBP pre Luciu s rodinou

+ Ján

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.

dekan Teologickej fakulty v Košiciach

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

Za odvrátenie epidémie

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.

+ Jozef

ZBP pre jubilujúcich manželov
10:00 Pavla
a Evu, ZBP pre Štefana a Janu

JCDr. Marek Ondrej

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

Za odvrátenie epidémie

16:00

Rozália

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/34/2021
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice

ZBP pre Zuzanu a Juraja

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

Dobrovoľný príspevok
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Duchovná príprava na príchod pápeža Františka.

Myšlienky pápeža Františka k evanjeliu dňa od 23. do 28. augusta 2021.
Pondelok 21. týždňa v Cezročnom období
(Mt 23, 13. 15-22)
„Aby ťa bohatstvo nezväzovalo, musíš si
vytvoriť odstup a modliť sa k Pánovi. Ak ti
bohatstvo dal Pán, dal ti ho na odovzdanie
ďalším, aby si v jeho mene vykonal pre
druhých mnoho dobrého.“ (Homília z 24. 5.
2018)
Svätého Bartolomeja, apoštola (sviatok)
(Jn 1, 45-51)
„Natanael ide a vidí, a od tej chvíle sa mu
zmení život. Kresťanská viera začína takto. A
takto sa aj odovzdáva: ako priame poznanie,
zrodené zo skúsenosti, nielen z počutia.“
(Posolstvo Svätého Otca Františka k 55. svet.
dňu spoloč. komunikačných prostriedkov.)
Streda 21. týždňa v Cezročnom období
(Mt 23, 27-32)
„Nehľadám iba to, čo je vonkajškové? Bez
toho, aby som zmenil svoje srdce? Otvoril
srdce modlitbe, slobode modlitby, slobode
almužny, slobode skutkov milosrdenstva?“
(Homília zo 16. októbra 2018)

Štvrtok 21. týždňa v Cezročnom období
(Mt 24, 42-51)
„Bdieť znamená rozumieť, čo sa deje v
mojom srdci. Znamená to zastaviť sa na
chvíľu a skúmať svoj život.“
(Komentár pápeža Františka na Evanjelium
z 13. 10. 2017)
Svätej Moniky, spomienka (Mt 25, 1-13)
“Milé mamy, podľa vzoru svätej Moniky sa
nenechajte nikdy odradiť a neúnavne sa
modlite za svoje deti”.
(Tweet z 27. 8. 2018)
Svätého Augustína, biskupa a učiteľa
Cirkvi, spomienka (Mt 25, 14-30)
„Svätého Augustína nepokoj srdca viedol k
osobnému stretnutiu s Kristom. K
pochopeniu toho, že Boh, ktorého hľadal
ďaleko od seba, je Boh blízky každej
ľudskej bytosti, blízky nášmu srdcu, bližší k
nám ako sme my samy sebe“.
(Príhovor v Bazilike sv. Augustína v Ríme
28. augusta 2013.)

Prosebná púť k sv. Rozálii
Aj v tomto roku konáme prosebnú púť k sv. Rozálii s úmyslom za odvrátenie
epidémie, ochranu mesta Košice a jeho obyvateľov. V rámci duchovnej prípravy na
návštevu sv. Otca Františka, ktorý navštívi našu farnosť dňa 14. septembra a stretne
sa s veriacimi na štadióne Lokomotíva, Vás pozývame na slávenie Trojdnia sv.
Rozálie, jej sviatku a odpustovej slávnosti.
Sv. Rozália, pustovníčka zo Sicílie je patrónkou proti moru a epidémiám.
S naším mestom je spojená od roku 1715 kedy jej košičania postavili kaplnku ako
poďakovanie za ukončenie moru v roku 1709. V čase pandémie koronavírusu boli v
kaplnke natrvalo v septembri 2020 inštalované jej relikvie.
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Svätci týždňa

Program
Trojdnie sv. Rozálie
Streda, štvrtok, piatok (1.9.2021 – 3.9.2021)
15:15 modlitba sv. ruženca
16:00 sv. omša spojená s modlitbami za odvrátenie epidémie, uctenie relikvií sv. Rozálie.
Slávnosť sv. Rozálie
Sobota (4.9.2021)
16:00 modlitba sv. ruženca
17:00 slávnostná sv. omša (spieva vokálny súbor Gregoriana) + požehnanie repliky
obrazu „Korunovácia sv. Rozálie“ a požehnanie kvetov
18:00 kompletórium (súbor Gregoriana)
19:00 – 22:00 nočné bdenie s pustovníčkou pri Eucharistii (adorácia)
Odpustová slávnosť
Nedeľa (5.9.2021)
15:00 korunka k Božiemu milosrdenstvu
15:15 – odpustová sv. omša (s modlitbami aj za zosnulých) spieva zbor z Kokošoviec
Na záver Eucharistický sprievod v areáli cintorína a požehnanie pútnikov, mesta a jeho
obyvateľov (hudobné doprevádzanie sprievodu dychovkou).

Mohlo by vás zaujímať
Noc kostolov

V piatok 27. augusta sa v Prešove v
Konkatedrále sv. Mikuláša uskutoční
podujatie s názvom Noc kostolov so sv.
Jozefom "So srdcom otca". Program: 18.00
hod - svätá omša ku cti sv. Jozefa, celebrant
dp. Jozef Dronzek, dekan, 19:15 hod prezentácia obnovy organa, Gabriel Bries,
20:00 hod - organový koncert, Miriam
Brandisová, 20:45 hod - prezentácia Pápež
František na Slovensku, dp. Jakub Mura,
diakon, 21:00 hod - literárno-hudobné
pásmo Na ceste so sv. Jozefom, Zuzana
Sláviková, Prešovská gotika o.z, 22:00 hod adorácia s eucharistickým požehnaním, dp.
Martin Šimko, kaplán. Sprievodné akcie:
19.00-23.00 hod nočný výstup na vežu
konkatedrály, 19.00-22.00 hod možnosť
duchovného rozhovoru a spovede.

3. výročie blahorečenia

Pozývame Vás na oslavy 3. výročia
blahorečenia Anky Kolesárovej, ktoré budú
vo Vysokej nad Uhom v nedeľu 29. augusta
2021. Mottom osláv je "Svätá rodina pomáha
žiť svätosť", podľa Ankiných posledných slov
„Ježiš, Mária, Jozef", ktorými upriamila našu
pozornosť na Svätú rodinu. Program sa
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začína o 9:15 hod modlitbou posvätného
ruženca. Nasleduje sv. omša o 10:00 hod,
celebruje dp. Anton Matina, dekan zo
Sobraniec. Program pokračuje o 13:00 hod
pásmom slova a svedectiev, hudobným
hosťom bude Monika Kandráčová. V závere
je plánovaná adorácia a modlitba Korunky k
Božiemu milosrdenstvu. Prežime aj takto
duchovnú prípravu na stretnutie so Svätým
Otcom Františkom, ktorého hlavným mottom
je podobná myšlienka " S Máriou a Jozefom
na ceste za Ježišom." Blahoslavená Anka
Kolesárová, oroduj za nás!

Duchovné cvičenia

Všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva, ale
nielen ich, srdečne pozývame na duchovné
cvičenia, ktoré sa uskutočnia od
10.-12.septembra v Centre Božieho
milosrdenstva v Smižanoch. Exercície s
Máriou Matkou milosrdenstva bude viesť
páter Artur Ciepielski a sr. M. Antoniana
Štullerová z košickej komunity Kongregácie
sestier Matky Božieho milosrdenstva.
Prihlasovanie a info môžete posielať mailom
na : faustina@milosrdenstvo.sk alebo tel.:
055/677 02 77. Viac info na
milosrdenstvo.sk.

Sv. Bartolomej
Patril medzi Dvanástich apoštolov. Všeobecne sa
pokladá za Natanaela, Ježiš o ňom povedal: „Toto
je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti“. Prekvapený
Natanael sa opýtal Ježiša: „Odkiaľ ma poznáš?“ A
Ježiš odpovedal: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip
zavolal, keď si bol pod figovníkom.“ Bartolomej
odpovedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ
Izraela!“ Na to Ježiš odpovedal: „Veríš preto, že
som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom?
Uvidíš väčšie veci ako toto.“ Ježiš pokračoval:
„Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené neho
a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna
človeka.“ Bartolomej s ostatnými apoštolmi zažil
zmŕtvychvstanie
Ježiša
Krista.
Rímske
martyrológium uvádza, že Bartolomej pôsobil v
Indii, Mezopotámii, Perzii, Egypte a v Arménsku,
kde ho stiahli z kože a sťali za kráľa Astyagesa v
Derbende na západnom pobreží Kaspického mora.
Sv. Monika
Donútili ju vydať sa za pohanského úradníka v
Severnej Afrike. Mala tri deti: Augustína, Navigia a
Perpetuu. Vďaka jej trpezlivosti a modlitbám sa v
roku 370 obrátil manžel, ich spoločné dve deti
jeho matka na katolícku vieru. S Augustínom to
bolo oveľa zložitejšie. Sedemnásť rokov sa za neho
modlila a prosila o modlitby aj kňazov, ktorí sa jej
vyhýbali kvôli jej neodbytnému a zdanlivo
beznádejnému úsiliu. Jeden kňaz ju utešil slovami:
„Nie je možné, aby syn toľkých sĺz zahynul. “ Táto
myšlienka spolu s víziou, ktorú mala, ju neustále
posilňovala. Podarilo sa. V roku 387 Augustína
pokrstil sv. Ambróz. Monika zomrela na ceste z
Ríma do Afriky v talianskom meste Ostia.

Sv. Augustín
Narodil sa roku 354 v Tagaste v severnej Afrike.
Augustín prežil búrlivú mladosť. Žil vo voľnom
zväzku s istou ženou, z ktorého sa mu narodil aj
syn menom Adeodatus (doslova „Bohom daný“).
Raz sa mu dostala do ruky Ciceronova kniha
Hortensius, v ktorej našiel otázku, či sa všetko
končí smrťou. Na základe toho začal nad tým
rozmýšľať, uvažovať. V tom čase bol rozšírený blud
manicheizmus, a tak sa Augustín obrátil radšej
týmto smerom. Vďaka matke, sa zoznámil so sv.
Ambrózom, milánskym biskupom. Často počúval
jeho kázne v Miláne. Dlho váhal, uvažoval.
Nakoniec sa rozhodol. Pokrstil ho sám Ambróz,
bolo to na veľkonočnú vigíliu roku 387. Spolu s
ním bol pokrstený aj jeho syn Adeodatus. Po krste
sa chcel vrátiť domov. Tri roky bol utiahnutý na
otcovskom majetku, kde sa venoval modlitbe,
rozjímaniu, postil sa a písal. Rozhodol sa odísť do
mesta Hippo Regius, aby tam mohol začať žiť
kláštorný život. Tam náhodou vkročil do baziliky,
keď práve biskup Valérius hovoril, že potrebuje
nejakého kňaza. Vtedy ľudia, ktorí poznali
Augustína, začali volať, aby vysvätil Augustína za
kňaza. On sa bránil, ale nakoniec ho biskup
vysvätil. Bol veľmi aktívny. Založil kláštor pre
mužov aj pre ženy. Roku 396 Valérius zomrel a
Augustín sa stal jeho nástupcom. Najväčším jeho
dielom je spis Boží štát. Veľmi známe sú Vyznania.
Okrem toho napísal mnohé výklady Svätého písma.
Veľa písal o Božej milosti. Preto dostal titul „doctor
gratiae“, doktor milosti. Zomrel 28. augusta 430.
Sv. Augustín patrí medzi učiteľov Cirkvi a štyroch
veľkých západných cirkevných Otcov.

Farské oznamy
Adorácia bude pondelok - sobota od 17:00, vo štvrtok od 18:30 do 19:00.
Spovedanie pondelok - sobota od 17:00, vo štvrtok od 17:30.
Dňa 5.9. bude odpustová slávnosť v kaplnke sv. Rozálii. Dávame do
pozornosti duchovný program, ktorý nájdete vo farskom liste Apoštol.
Manželské ohlášky: Ján Paralič a Diana Kovalčinová, ohlasujú sa druhý krát.
Farská kancelária je v mesiaci august otvorená po sv. omši.

Milodary

Milodary: na farský kostol: bohuznáma 50 € a 10 € .
Minulú nedeľu sa na výstavbu Pastoračného centra v zbierke vyzbieralo 735,34 € .
Na Hornom Bankove 292,24 € .
Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú
našu farnosť a pastoračné centrum !

