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Apoštol
 

Rozpis svätých omší,   26. nedeľa cez rok   

Podhradová
Nedeľa

 3.10.

27. nedeľa 
cez rok

16:00 Za odvrátenie epidémieRozália

+ Jolana a Štefan18:00Podhradová

+ Mária, Alžbeta, 
Ľudovít a Ladislav

Podhradová 18:00
Sobota
2.10.

Omša s platnosťou
 na nedeľu

H. Bankov

+ Anna a Anna 18:00Podhradová

14:15

Žiarlivosť a závisť – nenechajme si vziať radosť
(zamyslenie)+ Václav a AnnaPodhradová 18:00

 8:00 + Kamila

Podhradová

18:00Podhradová + Margita a Jozef

féria

16:00Rozália + Michal, Mária, Michal

16:00Rozália + Vladimír, Mária a Peter

16:00Rozália Za odvrátenie epidémie

10:00

Sv. Michala, 
Gabriela a Rafaela, 

archanjelov
sviatok

spomienka

Sv. Vincenta de Paul, 
kňaza

 kto si môže dopriať alebo kto čo vôbec
môže mať. 
     Postoj kresťana by ale nemal byť takýto.
Pred Bohom sme všetci bratia a sestry. Toto
oslovenie pri sv. omši nemá byť iba
liturgickou frázou, ale skutočnosťou, ktorá
platí medzi veriacimi. Boh, náš otec, nám
spravodlivo nadelil toľko, koľko
potrebujeme. Aj za Ježiša boli chudobní,
ktorí pomaly nemali čo do úst. Ale boli aj
bohatí, ktorí ale žili prázdny život. Nie raz
sám Ježiš spomína takýchto boháčov, ktorí
sa zahľadeli iba na seba a druhými opovrhli.
Ten, čo staval nové väčšie sýpky, ale už sa
ich nedožil. Ten, ktorý si nevšímal Lazára pri
bráne a nakoniec sám prosil aspoň o kvapku
vody na jazyk. Ak opomenieme osobné
stretnutie s bohatým mladíkom, ten
odchádzal od Ježiša smutný, keď mu
povedal, že má všetko rozdať. Odišiel
smutný... Tu vidíme, že ani úspech a
bohatstvo nezaručujú človeku šťastie a
radosť. Taktiež chudoba nezaručuje, že
človek bude žiť smutný a bolestný život.
Naopak, akú radosť v živote pocítil boháč
Zachej, keď prijal Ježiša do svojho domu a
sľúbil, že ukradnuté vráti a polovicu
majetku rozdá. Z bohatstva mu neostalo
veľa, ale zato radosti do života dostal
mnoho, pretože sa otvoril Ježišovi a
druhým.
     Naopak, akú radosť v živote pocítil boháč
Zachej, keď prijal Ježiša do svojho domu a
sľúbil, že ukradnuté vráti a  polovicu
majetku rozdá. Z bohatstva mu neostalo
veľa, ale zato radosti do života dostal

     „Tomu sa darí lepšie... Ten má lepší
dom... Tá má lepšie zamestnanie... Prečo
nemám to, čo majú oni? Plat týchto je
omnoho vyšší, ako môj...“ 
     Niekedy nám napádajú takéto, alebo
podobné, myšlienky, keď vidíme, že sa
niekomu darí lepšie, žije si lepšie, je možno
talentovanejší, má zaujímavejší život. A ja?
Kolobeh práce a domu. Alebo, keď som už
na dôchodku, tak iba doma, do kostola, do
obchodu a naspäť domov. Nič výnimočné...
Niekedy sa nám môže zdať náš život príliš
fádny, ba doslova nudný. Vtedy viac vidíme
druhých, ktorí majú na prvý pohľad omnoho
zaujímavejší život. Nie raz by sme sa s nimi
radi vymenili. Žiaľ, niekedy to môže zájsť do
roviny, kedy začíname žiarliť a závidieť, ba
dokonca sa stretávame s neprajnými
myšlienkami. Toto všetko môže dôjsť do
fázy, kedy sa budeme tešiť z neúspechu tých,
ktorí nám (obrazne povedané) ležia v
žalúdku len preto, lebo si myslíme, že je
nespravodlivé, keď sa im darí, a nám až tak
veľmi nie. Ale je to skutočne tak?
     Žiarlivosť nám kradne vnútorný pokoj,
pohlcuje naše myšlienky a v tom najhoršom
prípade nás smeruje k škodeniu a pomste.
Závisť je nebezpečná v tom, že nám
zaslepuje náš zrak, duchovný, ale i ľudský.
Závisť nás upriamuje na to, čo nemáme, ale
druhí áno. Na druhej strane nám zakrýva to,
čo máme, a druhí možno nie. Závisť na
jednej strane otvára až príliš veľké oči, na
druhej strane zasa zaslepuje. Potom sa
stávame sudcami,  ktorí (hoc vo svojom
vnútri) rozhodujeme o tom, komu čo patrí,

Rozália 15:15 Za zosnulých

spomienka

spomienka

+ Ján18:00

Sv. Hieronyma, kňaza
a učiteľa Cirkvi

 9:00

16:00Rozália + Jaroslav, Mária, Elena a Alfonz

Sv. Terézie z Lisieux,
panny 

a učiteľky Cirkvi

+ Anna



úžasné stretnutie. Kiež by sme všetci a
každý deň boli takýto. No a tu sa ma
najviac dotkla myšlienka, že svoje kríže
treba niesť s Ježišom. Život na tejto zemi je
o prežívaní svojich "malých" krížov na ceste
za Ježišom. Amen.

Martin
 

Svätý Otec na Luníku IX je ako zázrak. Azda
si to aj oni postupne uvedomia, aká to bola
vlastne významná udalosť. Svätý Otec ich
povzbudzoval, aby sa cítili byť skutočnými
členmi Cirkvi a spoločnosti. Obyčajne musí
prísť niekto dôležitý, aby sa veci pohli vpred
a pápež to veľmi dobre vie. Odkedy tam
pracujú saleziáni, postupne sa miesto mení
a aj ľudia, ktorí tam žijú ale je to mravenčia
práca. Táto návšteva je iste pre nich veľkou
odmenou.

Helenka
 

Dňa 14.9.2021 som sa zúčastnila stretnutia
so Svätým Otcom Františkom na košickej
Lokomotíve. Priznám sa, že zo začiatku som
váhala, či sa vôbec zúčastním tohto
stretnutia. Veď on sa chce stretnúť s
mladými. A to ja už nie som. Nakoniec som
si povedala, prečo nie. A neľutujem to. Už
ten pohľad na tých ľudí, ktorým v tvári
žiarila radosť a šťastie, ma naplnil dobrým
pocitom z toho, že som tam nakoniec prišla.
Jeho príhovor patril nielen mladým, ale
všetkým nám. Veď ak sa zamyslíme nad
tým, či všetci konáme len dobro. Svätý Otec
vyslovil viac posolstiev, nad ktorými sa
 človek musí zamyslieť. Mne najviac utkvela
myšlienka, keď povedal, že znakom
kresťanstva je kríž, ktorý nosíme na prsiach,

mnoho, pretože sa otvoril Ježišovi a
druhým.
      Na to je jednoduchá odpoveď: Lebo boli
súdržní, ochotnejšie si pomáhali, stretávali
sa, spoločne pracovali, spievali...
     Boli tu jeden pre druhého. To robilo ich
život krajším, aj napriek biede. A tu si
môžeme dať odpoveď, čo robiť, keď aj mňa
samého popadnú žiarlivostné alebo závistné
myšlienky: Spomenúť si na všetko pekné, čo
som v živote zažil a zažívam, spomenúť si 
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Spovedanie: pondelok, utorok, piatok, sobota od 17:00, vo štvrtok od 17:30.

Adorácia bude pondelok, utorok, piatok, sobota od 17:00, vo štvrtok od 18:30 do 19:00.

Farské oznamy

V stredu o 17:00 bude sv. omša za účasti detí.

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.

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

Milodary
Na farský kostol:  bohuznáma 20 € a 10 € , 
Na Pastoračné centrum: bohuznámy Ján 50 €

Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!

ale máme ho mať v srdci a podľa toho sa aj
správať. Dobrú atmosféru urobil aj program
mladých, či už v modernom , alebo v
klasickom prevedení. Preto som rada, že vo
svojom živote sa mi podarilo stretnúť sa so
Svätým Otcom Jánom Pavlom II. a Svätým
Otcom Františkom. A tieto spomienky mi
ostanú na celý život.

Margita

Stretnutie so Svätým Otcom bolo pre mňa
nezabudnuteľným zážitkom. Pred
samotným príchodom na štadión, keď začali
spievať hymnu stretnutia mi neuveriteľne
silno bilo srdce, cítila som zvláštne
vzrušenie a v očiach som mala slzy. Bol to
pre mňa silný moment a bola som veľmi
dojatá.  Som vďačná, že som tam mohla byť
a zažiť to. Nikdy na to nezabudnem.

Paula
 

Mala som neskutočný zážitok. Dojem zo
Svätého Otca bol mimoriadny! Zapôsobil na
mňa svojou charizmou, svojou pokorou a
vľúdnosťou, ale aj vitálnosťou a živým 

na ľudí, ktorých mám rád a ktorí sú pri
mne. No nie len to. Všetko s vedomím, že je      
to Boží dar pre mňa. Takisto, ako aj ja
môžem byť darom pre druhého. Dar má
potešiť človeka. A Boh chce, aby sme boli
šťastní. No skutočné šťastie dosiahneme
vtedy, ak sa otvoríme druhým ľuďom, ak
im začneme priať, ak sa sami budeme tešiť z
úspechu druhých. Vtedy pocítime pokoj a
ešte viac si uvedomíme, koľko toho v živote
máme. Zistíme, akí sme vlastne bohatí. 

 o. Michal

záujmom - vzhľadom na jeho vek. Bola som    
dojatá už keď v papamobile prešiel okolo -
ten jeho dobrácky úsmev, tie žiarivé oči... Z
kázne ma oslovilo veľa vecí. Vypichnem
možno dve najsilnejšie: 1. Každý jeden z nás
má svoje poslanie, ktoré nemôže vyplniť
nikto iný. Rozdávať lásku vo svojom okolí
takým spôsobom, aký je nám vlastný.2. Keď
ideme na spoveď, nemáme sa sústrediť na
svoje hriechy, ale na Božie milosrdenstvo.
(...) Bolo toho oveľa viac, všetko to bude
doznievať ešte dlho. Chcem sa k tým
myšlienkam vracať aj neskôr. Oslovilo ma
tiež to, že Svätý Otec nechcel nikoho
vynechať a stretol sa s mnohými skupinami
ľudí, počúval čím žijú a prihovoril sa im v
konkrétnych oblastiach... všade príhovor
prispôsobil poslucháčom... a tak hovoril o
rôznych témach.Veľmi sa mi páčil program
na štadióne už pred príchodom sv. Otca.
Moje najobľúbenejšie slovenské speváčky
na jednom stagei: Dominika, Janais, Katka
aj Sima :-) K tomu Godzone... Dokonalý
zážitok!

Mirka 

Čo priniesla návšteva Svätého Otca Františka
      Ešte stále v mnohých z nás doznievajú
rôzne pocity a dojmy z apoštolskej cesty
pápeža Františka na Slovensku. To, že bol aj
medzi nami, v našom meste, dokonca v
našej farnosti, si ako veľký dar a
požehnanie stále viac uvedomujeme až
postupom času. K posolstvám jeho
príhovorov sa môžeme vrátiť kedykoľvek na
rôznych stránkach a načerpať z nich
povzbudenie, nádej, silu. Čím prítomnosť
Svätého Otca obohatila konkrétne
niektorých z nás, sa dozviete v tomto
článku.
Pre mňa stretnutie so Svätým Otcom
Františkom nebolo po prvý krát. Už som
mal tú česť ho stretnúť spolu s manželkou v
Ríme, kde som si s ním podal ruku spolu s
mojou manželkou, keď sme boli na
novomanželskej audiencii. (Je to určené pre
manželov do 3 mesiacov od sobáša). Aj tak
som sa na neho veľmi tešil. Som si v duchu
povedal, že keď som bol ja u neho na
návšteve v Ríme, tak teraz mi to oplatil a
prišiel do Košíc ;-) Na štadióne som mal
možnosť ho zblízka vidieť a videl som
krásneho starého človeka, ktorý tu prišiel
pre nás, nie pre nejaké ceremónie a z
nutnosti, ale pre nás. Aj keď prechádzal s
papamobilom a robil veľký okruh, tak
niekto povedal, že ku nám už nepríde a
vtedy som cítil, že to nie je pravda, že určite
sa obráti a príde aj ku nám, lebo veď on
prišiel nás potešiť, a tak sa aj stalo. Videl
som ho z dvoch metrov, a viac ako svoje
prežívanie som cítil skutočnú radosť
všetkých ľudí naokolo. To bolo krásne
spoločenstvo, veľa dobrých, úprimných ľudí
po kope, prežívanie radosti a lásky, no

V piatok 2.10. bude vo farskom kostole celodenná adorácia od 9:00 do sv. omše. 
Prosím, zapíšte sa do zoznamu na nástenke.

V sobotu 3.10. bude pred sv. omšou večeradlo o 17:00 vo farskom kostole.

Ohlášky: Richard Lečko a Štefánia Škodiová, ohlasujú sa 2x.

Zbierka na výstavbu pastoračného centra činila 855,07 €, 
na Hornom Bankove: 167,93 €. Pán Boh zaplať za vaše milodary.


