Apoštol

Rozpis svätých omší, 23. nedeľa cez rok
Výročie posviacky

Pondelok katedrálneho chrámu
sv. Alžbety Uhorskej
6.9.

Podhradová 18:00
16:00

Rozália

sviatok

Sv. Marka Križina,
Melichara Grodzieckeho Podhradová 18:00
Utorok
a Štefana Pongráca,
7.9.
kňazov a mučeníkov
16:00
Rozália
spomienka
Narodenie
Podhradová 18:00
preblahoslavenej
Streda
Panny Márie
8.9.
16:00
Rozália
sviatok
Štvrtok
9.9.

féria

Piatok
10.9.

féria

Sobota
11.9.

Omša s platnosťou
na nedeľu

Nedeľa
12.9.

24. nedeľa
cez rok

Farár :

Podhradová 18:00
16:00

Rozália

Za odvrátenie epidémie

Dobrovoľný príspevok

Za odvrátenie epidémie

+ Emil
+ Juraj (10 výr.) a Alžbeta

+ Helena a Ján
Za odvrátenie epidémie

16:00

Za odvrátenie epidémie

Podhradová 18:00

ZBP pre Petra s rodinou

Rozália

8:00

+ Margita

10:00

Za uzdravenie Anny

Rozália

15:15

+ Ján a Margita

H. Bankov

14:15

Podhradová

Farská kancelária

Cesta pod Hradovou III/3037
040 01 Košice
Utorok : 16:00 - 17:00
Štvrtok : 19:00 - 19:30
0948 29 06 07
farnostsvondreja@gmail.com
www.svondreja.sk

prokurátor, advokát
Apoštolského Tribunálu Rímskej Roty

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

dekan Teologickej fakulty v Košiciach

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

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

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/36/2021
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice

+ z bohuznámej rodiny

Podhradová 18:00 + Mária, Imrich, Rozália a Jozef

JCDr. Marek Ondrej

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

+ Vincent

0903 602 054
po-pia : 7:30-16:00
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V škole pustovníčky
Dnešná nedeľa sa pre našu farnosť
nesie v znamení odpustovej slávnosti v
kaplnke sv. Rozálie. Táto, Košičanmi
„zabudnutá“ svätica sa po mnohých
rokoch dostáva k slovu, aby za nás nielen
orodovala v čase pandémie a vyprosovala
ochranu pre mesto a jeho obyvateľov, ale
v prvom rade, aby sme dokázali aspoň
trošku pochopiť a obohatiť sa jej tajomnou
a tichou prítomnosťou medzi nami.
Svätá Rozália ako mladé dievča odišla
z domu, aby začala žiť život pustovníčky
na úpätí hory v blízkosti jej milovaného
mesta Palermo na Sicílii. Urobiť takéto
rozhodnutie určite nebolo ľahké. Opustiť
dom, rodičov, priateľov a zanechať
zabehnutý spôsob života a začať žiť ináč
bolo určite náročné. Neviem, ako by sme
my, ľudia modernej doby zvládli takúto
radikálnu zmenu. Rozhodnutie sv. Rozálie
k radikálnemu životu v modlitbe a pokání
bolo plodom jej úprimnej lásky k Ježišovi.
Pre svet je nepochopiteľné, ako je možné,
že sa niekto rozhodne žiť s Bohom v
samote a tichu. A to aj preto, lebo svet
nenávidí ticho, pretože je to priestor, kedy
sa ozýva svedomie. Žiaľ, moderná
spoločnosť nepočúva hlas svedomia!
Pre život našej mladej pustovníčky nebol dôležitý názor ľudí na jej rozhodnutie,
či ich posudzovanie. Podstatným bolo pre
ňu to, že vedela komu zasvätila svoj život
a komu chcela patriť telom i dušou. My
sme častokrát

veľmi zviazaní názormi ľudí, a preto
neurobíme rozhodnutia, ktoré by nás v
živote mohli urobiť šťastnejšími. Možno
sa hanbíme, možno sa až príliš staráme o
to, čo si o nás myslia ľudia.
Čo sa môžeme naučiť pre od Rozálie?
Pokore,
tichosti,
úprimnosti
a
majstrovstvu modlitby. V tichu sa rodia
veľké veci, a to nie len myšlienky, či
nápady, no v prvom rade človek v tichom
zotrvaní pred Bohom dostáva Jeho silu a
Pánovho Ducha. Čím viac informácií
máme, čím rýchlejšie žijeme, čím ťažšia
doba nastane, tým viac potrebujeme
miesto ticha a modlitby. V uponáhľanom
svete plnom termínov, plánovačiek,
zasadnutí, starostí o zdravie svoje i našich
drahých, nám na modlitbu ostáva stále
málo času. Nech nás charizma sv. Rozálie
pritiahne bližšie k Bohu. Kto mu je blízky,
tak je blízko aj ľuďom.
Ja využívam takmer každý deň príležitosť pomodliť sa v areáli cintorína nie len
za zosnulých, ktorí tam odpočívajú, ale aj
za seba, mojich drahých a za všetkých,
ktorí sú mi zverení. Park sv. Rozálie nie je
len Národným kultúrnym dedičstvom,
ktoré je potrebné chrániť a starať sa oň,
ale je to hlavne miesto života. Stvorenie
žije a chváli Boha! Stromy, tráva, kríky,
vtáctvo, zvieratá – im netreba pripomínať,
že Boha majú chváliť. Oni to vedia – ich
existencia hovorí o tom, aký veľký a
krásny je náš Boh!
Otec Marek
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Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých
a služobník všetkých. (Mk 9, 35)

Cestou s Ježišom do Kafarnauma sa
učeníci medzi sebou živo dohadovali. Keď
sa ich však Ježiš opýtal, o čom hovorili, nik
nemal odvahu odpovedať, možno preto, že
sa trochu hanbili. Snažili sa totiž vyriešiť,
kto je medzi nimi najväčší. Ježiš viackrát
hovoril o svojom tajomnom stretnutí s
utrpením, pre Petra a ostatných to však bola
príliš náročná téma, nemohli ju ani pochopiť
a ani prijať. V skutočnosti až po skúsenosti s
Ježišovou smrťou a zmŕtvychvstaním
pochopili, kto vlastne Ježiš je, že je Boží
Syn, ktorý z lásky obetuje svoj život. A tak
aby im pomohol byť naozaj jeho učeníkmi,
Ježiš sa posadil, zavolal si ich k sebe a
odhalil im skutočnú podstatu „evanjeliového
prvenstva“.
Napriek slabostiam a obavám učeníkov
Ježiš im dôveruje a vyzýva ich, aby ho
nasledovali a podieľali sa na jeho poslaní:
slúžiť všetkým. V mysli sa nám vybaví, ako
apoštol Pavol nabáda kresťanov vo Filipách:
„Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu
slávu, ale v pokore pokladajte jeden
druhého za vyššieho. Nech nik nehľadí iba
na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy
iných. Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš.“
Slúžiť, no nie tak ako nejaký otrok, ktorý
musí vykonávať svoju prácu, ale ako
slobodný človek, ktorý veľkoryso ponúka
svoje sily a schopnosti a jeho činnosť nie je
zameraná len na určitú skupinu alebo časť
spoločnosti, ale v prospech všetkých,
kohokoľvek, kto potrebuje jeho pomoc, bez
výnimky a bez predsudkov. Je to výzva aj
pre nás dnes, aby sme mali otvorené mysle a
srdcia, aby sme boli všímaví na potreby
druhých a pomáhali im, aby sme boli
aktívni pri budovaní pravých ľudských
vzťahov a využívali svoje schopnosti na
spoločné dobro, aby sme napriek svojim

pádom každý deň začínali znova. Je to
pozvanie zvoliť si posledné miesto, aby sme
všetkých posunuli k jedinej možnej
budúcnosti: k univerzálnemu bratstvu.
Chiara Lubichová vo svojom komentári
navrhuje, ako dosiahnuť, aby sa tieto
Ježišove slová stali konkrétnym životom:
„Voliť si posledné miesto pri nespočetných
príležitostiach, ktoré nám každodenný život
ponúka. Boli sme poverení nejakou
významnou funkciou? Nemyslime si, že ,sme
niekto‘, nedávajme priestor pýche a
nadradenosti. Nezabúdajme, že najdôležitejšie je milovať blížneho. Využime novú
situáciu na to, aby sme blížnemu lepšie
poslúžili, nezabúdajme ani na tie takzvané
maličkosti,
osobné
vzťahy,
prosté
každodenné povinnosti, pomáhať rodičom,
vytvárať pokojnú harmonickú rodinu či
venovať sa výchove detí… Akokoľvek sa
budú veci vyvíjať, nezabúdajme, že
kresťanstvo znamená milovať, a v prvom
rade milovať najposlednejších. Ak budeme
takto žiť, náš život sa stane nepretržitým
budovaním Božieho kráľovstva na zemi. A
za toto úsilie Ježiš prisľúbil všetko ostatné
navyše:
zdravie,
majetok,
hojnosť
všetkého… na rozdeľovanie medzi
ostatných, a tak sa staneme rukami Božej
prozreteľnosti pre mnohých.“
Komunita z Taizè pri jednej z týchto príležitostí
ponúkla
takúto
modlitbu:
„Láskyplný Bože, daj, aby sme, súc v tvojej
prítomnosti, mali schopnosť uvedomovať si
nekonečnú krásu všetkého, čo si stvoril,
všetkého, čo pochádza od teba a z tvojho
nevyčerpateľného milosrdenstva. Nech
rastie naša pozornosť voči druhým a ku
všetkému, čo si stvoril. Nauč nás objavovať
hodnotu všetkého a urob nás nositeľmi
pokoja v ľudskej rodine.“
Letizia Magriová (upravila Dáša Fedorková)

Sv. omša za zosnulých

V dnešnú nedeľu slávime sv. omšu v kaplnke sv. Rozálie za zosnulých farníkov, za
pochovaných na cintoríne sv. Rozálie, ako aj za tých, na ktorých si prítomní počas sv.
omše spomenú. Zvlášť sa modlime za zosnulých v poslednom mesiaci:
Katarína Eliášová (70), Milan Laktič (78), Jaroslav Vyhnálek (94), Magdaléna
Spišáková (81), Mikuláš Čečko (59), František Marcinko (89), František Matis (59),
Helena Bérešová (100), Magdaléna Vernarská (72), Matilda Mederová (92), Viera
Tulejová (66), Anna Rošková (82), Ján Kollár (67), Miluše Tomášková (63).
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Mohlo by vás zaujímať

Formačný kurz teológie tela
Misijná škola Karola Wojtylu v spolupráci s
Teologickou Fakultou Katolíckej univerzity v
Ružomberku Vás pozývajú na Formačný kurz
teológie tela “Povolanie k láske”. Kurz bude
prebiehať počas šiestich víkendov od októbra
2021 do júna 2022 (ak to pandemická
situácia dovolí) striedavo na západe (pri
Trenčíne) alebo na východe Slovenska (pri
Spišskej Novej Vsi). Je vedený formou
duchovných obnov, ktoré sú zamerané na
formáciu podľa katechéz sv. Jána Pavla II.
teológie tela. Prihlasovanie potrvá do 10.
septembra. Podrobné informácie spolu s
prihlasovacím formulárom nájdete na
www.mskw.sk.
Duchovná obnova pre ženy
Srdečne pozývame všetky ženy a dievčatá na
duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční od
17.-19. septembra v Kláštore Bosých
karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach.
Obnova bude voľným pokračovaním júnovej
duchovnej obnovy tentokrát na tému: Božia
priateľka. Na stretnutie s Vami sa teší sr. M.
Benediktína Fečová ISMM a bratia

karmelitáni. Nezabudnite si Sväté písmo,
prezuvky, pero a otvorené srdce.
Prihlasovanie: Tel. č. 0948 117 886, e-mail:
kosice@milosrdenstvo.sk.
Evanjelizačná škola
Evanjelizačná škola sv. Ondreja pozýva
mladých od 18-30 rokov na dvojročný
formačný kurz. Štúdium je zamerané na
získanie evanjelizačných vedomostí a
zručností s cieľom vytvorenia misijných
tímov a organizovania misijných výjazdov a
evanjelizačných aktivít. Formácia bude
prebiehať počas 4 semestrov v priestoroch
UPeCe Košice a to jednu sobotu v mesiaci. Je
potrebné mať absolvovanú základnú
formáciu v spoločenstve a k prihláške priložiť
odporúčanie kňaza alebo lídra spoločenstva
a motivačný list. Tieto doklady je potrebné
zaslať
na
eso.ebox@gmail.com
do
30.09.2021. EŠO zastrešuje ThLic. Martin
Harčár v spolupráci s UPC v Prešove a
Komunitou Emanuel. Bližšie informácie
nájdete na webe evanjelizuj.wordpress.com
alebo na Fb: Ešo - evanjelizačná škola sv.
Ondreja.

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.
Farská kancelária bude od septembra
v utorok 16:00 – 17:00 a štvrtok 19:00 – 19:30.
Večeradlo bude v pondelok 6.9. o 17:00 pred sv. omšou.
Prihlášky na 1. sv prijímanie nájdete na farskej webovej stránke.
Odovzdať v kostole alebo katechétke do 15.9.
Prihlášky na sviatosť birmovania nájdete na farskej webovej stránke.
Odovzdať v kostole do 30.9.
Dospelí, ktorí chcú prijať sv. birmovania alebo 1. sv. prijímania,
odovzdajú prihlášku v kostole do 30.9.

Milodary

Na farský kostol: mladomanželia zo svadby 50 € .
Na pastoračné centrum: rod. Labancová 50 €, 20 €, rod. Remiášová 50 € .

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

