Apoštol

Rozpis svätých omší, 25. nedeľa cez rok
Svätých Ondreja Kima
Podhradová
Taegona, kňaza, Pavla
Pondelok
Chonga Hasanga
20.9. a spoločníkov, mučeníkov
Rozália

spomienka

Utorok
21.9.

Sv. Matúša,
apoštola a evanjelistu
sviatok

Streda
22.9.

féria

Štvrtok
23.9.

Sv. Pia z Pietrelčiny,
kňaza

féria

Sobota
25.9.

Omša s platnosťou
na nedeľu

Nedeľa
26.9.

Farár :

26. nedeľa
cez rok

ZBP pre rodiny Oľgy,
Zlatice a Júlie

16:00

Za odvrátenie epidémie

Podhradová 18:00
16:00

Rozália

Podhradová 18:00
16:00

Rozália

Podhradová 18:00

spomienka

Piatok
24.9.

18:00

16:00

Rozália

Podhradová 18:00
16:00

Rozália

+ Anna

ZBP pre Ladislava
+ Vladimír, Mária a Peter

+ Štefan
Za odvrátenie epidémie

8:00

+ Michal, Mária a Alžbeta

9:00

+ Jozef (20. výr.)

10:00
Rozália

15:15

H. Bankov

14:15

Farská kancelária

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

ZBP pre rod. Šutorovú

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

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

Dobrovoľný príspevok

19. 9. 2021
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Za odvrátenie epidémie

+ Mária, Július a rodičia

JCDr. Marek Ondrej

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

+ Mária (1. výr.)

Podhradová 18:00
Podhradová

Informačný list
IV.ročník/38/2021
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice

+ Ľubomír

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

Svätý Otec sa modlil so slovenskými biskupmi
v šaštínskej bazilike
Po príchode automobilom do areálu
svätyne kroky pápeža smerovali do
Baziliky Sedembolestnej, kde sa stretol s
biskupmi a modlil sa spolu s nimi. Udalosť
nebola prenášaná médiami. Prinášame
text spoločnej modlitby z liturgického
misála:
„Naša Sedembolestná Panna, zišli sme
sa tu pred tebou ako bratia, vďační Pánovi
za jeho milosrdnú lásku. A ty si tu s nami
ako si bola s apoštolmi vo Večeradle.
Matka Cirkvi a útecha zarmútených, s
dôverou sa obraciame k tebe, v radostiach
aj v námahách našej služby. Pozeraj na
nás s nehou a priviň nás do svojho
náručia.
Kráľovná apoštolov a útočisko hriešnikov, ty poznáš ľudské hranice, duchovné
zlyhania, bolesť z osamelosti a opustenosti: uzdrav svojou vľúdnosťou naše rany.
Matka Božia a naša Matka, zverujeme
ti svoj život a našu vlasť, zverujeme ti aj
naše biskupské spoločenstvo. Vypros nám
milosť, aby sme s každodennou vernosťou

žili slová, ktoré nás naučil tvoj Syn Ježiš a
s ktorými sa teraz, v ňom a spolu s ním,
obraciame k Bohu, nášmu Otcovi.“
Po spoločnej modlitbe Pater noster
(Otče náš) Svätý Otec uzavrel modlitbu
slovami:
„Bože, ty dávaš Cirkvi milosť nábožne
nasledovať preblahoslavenú Pannu Máriu
v rozjímaní o Kristovom utrpení; dopraj,
prosíme, aby sme na jej príhovor
pevnejšie
priľnuli
k
tvojmu
jednorodenému Synovi a získali plnosť
jeho milosti. Lebo on žije a kraľuje na
veky vekov.“
Po stretnutí s biskupmi, zvečnenom
spoločnou fotografiou pred oltárom s
milostivou sochou Sedembolestnej Panny
Márie, patrónky Slovenska, prišiel pápež
František medzi veriacich zhromaždených
v areáli a pozdravil ich prechádzajúc v
papamobile pomedzi nich. Potom už
nasledovalo eucharistické slávenie v
liturgickom priestore pripravenom v areáli
pútnickej svätyne.

POZOR! Protipandemické opatrenia a sv. omše od pondelka
Od pondelka 13.9. sú v rámci covidautomatu Košice v červenej fáze – 1. fáza
ohrozenia. Aj z toho dôvodu sme pristúpili k obmedzeniam, ktoré určuje vyhláška a
ministerstvo zdravotníctva. V kostole môže byť v prípade režimu „základ“ obmedzený
počet ľudí (priestranstvo pred kostolom je však možné využiť po zaplnení kapacity).
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REŽIM V KOSTOLE NA PODHRADOVEJ:

Od pondelka do soboty - režim ZÁKLAD (1 osoba na 15 m2 spolu 25 osôb v priestore kostola)
Sobota večer 18:00 (s platnosťou na nedeľu) – režim ZÁKLAD
(1 osoba na 15m2 – spolu 25 osôb v priestore kostola)
V nedeľu: 8:00 režim ZÁKLAD (1 osoba na 15m2 – spolu 25 osôb v priestore kostola)
9:00 režim ZÁKLAD (1 osoba na 15 m2 – spolu 25 osôb v priestore kostola)
10:00 - kompletne OČKOVANÍ (bez limitov + zoznam)
Režim „ZÁKLAD“
Všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, negatívny výsledok testovania, či
prekonanie ochorenia.
PROSBA!
Prosíme, aby zaočkovaní využili možnosť sv. omše na Podhradovej v nedeľu o 10:00. Zároveň
prosíme, aby na režim ZÁKLAD v sobotu o 18:00 a v nedeľu o 8:00 a 9:00 sme dali možnosť
byť kostole neočkovaným a tým, ktorí prekonali covid.

Sv. Matúš, apoštol a evanjelista
Sv. Matúš je jedným z dvanástich
apoštolov. Jeho pôvodné meno bolo Lévi.
Bol vyberačom mýta, teda colníkom alebo
mýtnikom v časoch Ježišových. Patril ku
skupine ľudí, ktorou Židia opovrhovali,
nazývali ich verejnými hriešnikmi. Pri jednej
príležitosti – bolo to hneď potom, ako Ježiš
uzdravil chorého, ktorého spustili cez
strechu – ho Ježiš videl sedieť na mýtnici,
vtedy ho povolal a Lévi hneď išiel za ním.
Lévi zostal s Ježišom, aby ho už nikdy
neopustil. Stal sa apoštolom Matúšom a
napísal prvé zo štyroch evanjelií. Z toho
vyplýva, že mal zmysel pre vyššie veci, že
nebol úplne ponorený v peniazoch a hmote.
Čo robil a kde sa pohyboval Matúš po
Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní, nie je
zaznamenané v žiadnom hodnovernom

prameni. Tradícia hovorí, že hlásal
evanjelium v Perzii, Partsku, Arábii a v
Etiópii. Neznámy je aj dátum a miesto jeho
smrti. Väčšina autorov tvrdí, že zomrel v
Etiópii, dal ho zavraždiť etiópsky kráľ
Hyrtakus. Stalo sa to kvôli tomu, že Ifigénia,
kráľova neter, sa obrátila na kresťanstvo
vďaka Matúšovmu kázaniu a nechcela sa
stať kráľovou manželkou, pretože zložila
sľub panenstva. Kráľova zúrivosť sa teda
obrátila proti Matúšovi. Matúšove pozostatky boli objavené v roku 1080 v Salerne v
južnom Taliansku. Nevie sa, ako sa tam dostali. Umiestnili ich do chrámu, ktorý tam
dal postaviť pápež Gregor VII. Symbolom
evanjelistu Matúša je kniha evanjelií a
postava človeka – je to preto, lebo svoje evanjelium začína rodokmeňom Ježiša Krista.

Sv. Páter Pio
25. mája 1887 sa v malej talianskej
dedinke Pietrelcina do rodiny roľníka
Grazia a jeho manželky Giuseppy Forgione
narodil František, pomenovaný po sv.
Františkovi z Assisi. Už v detstve bolo jasné,
že je výnimočným dieťaťom Božím. Bol
veľmi zbožným, už ako chlapec sa chcel stať
kňazom. Stal sa kapucínom, ako
šestnásťročný si v roku 1902 obliekol
kapucínsky habit. Prijal meno Pio.

Po siedmich rokoch štúdií bol roku 1910
vysvätený za kňaza. Celý jeho život bol
poznačený utrpením a nadprirodzenými
zásahmi. 20. septembra 1918 páter Pio,
kľačiac pred svojím veľkým krížom, dostal
stigmy – rany ukrižovaného Ježiša Krista.
Tým sa stal prvým stigmatizovaným
kňazom v histórii Cirkvi. Lekár, ktorý
skúmal tieto rany, mohol len konštatovať,
že rany nemajú prirodzený pôvod. Nejaký
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čas pred smrťou r. 1968 stigmy zmizli a
nezostala po nich žiadna jazva. Koža bola
úplne obnovená. Mnohí, ktorí sa s ním
stretli, hovorili, že krv, vytekajúca zo
stigiem, mala vôňu kvetov. Okrem tejto
nadprirodzenej skutočnosti mal páter Pio
dar bilokácie a vedel aj čítať v ľudských
srdciach. Prichádzalo za ním toľko ľudí, že
často spovedával 10-12 hodín denne. Správ-

ne odhadol, čo penitenti potrebovali, a vždy
našiel to správne slovo, aby priviedol ľudí
bližšie k Bohu. Zomrel 23. septembra 1968
ako 81-ročný. Na jeho pohrebe bolo
prítomných
okolo stotisíc ľudí. Za
blahoslaveného bol vyhlásený 2.5.1999 a za
svätého 16.6.2002 pápežom Jánom Pavlom
II. Miesta, kde žil páter Pio, patria k
významným cieľom pútnikov z celého sveta.

Mohlo by vás zaujímať
Formačný program SLH
Spoločenstvo Ladislava Hanusa otvára túto
jeseň semestrálny formačno-akademický
program zameraný na intelektuálny a
duchovný rast. Jeho cieľom je integrovať
vieru do každej oblasti života, aby sme sa
nebáli ohlasovať Krista tam, kde je mlčanie o
viere najrozšírenejšie: v politike, kultúre,
médiách,
profesionálnom
živote
a
intelektuálnej sfére spoločnosti. Záujemcovia
do 30, resp. 35 rokov sa môžu prihlásiť do
30.09.2021 na slh.sk.
Nulová eurovka - suvenír
Pri príležitosti návštevy Svätého Otca
Františka v Košiciach vydáva Farnosť sv.

Alžbety pamätný suvenír - 0 € bankovku s
pamätným portrétom Svätého Otca Františka
a vyobrazením košickej katedrály a hlavného
oltára. Odporúčaný príspevok, určený pre
potreby katedrály, je 5 eur. Bankovku je
možné si prevziať v katedrále.
Pustovnícky víkend
Bratia bosí karmelitáni Vás pozývajú na
duchovnú obnovu- Pustovnícky víkend - s br.
Vavrincom od Zmŕtvychvstania. Uskutoční sa
24.-26.09.2021
v
Kláštore
bosích
karmelitánov v Lorinčíku. Povedie ju br.
Dušan Hricko, OCD. Prihlasovanie na
dommodlitby.lorincik@gmail.com.
Viac
informácií na lorincik.bosikarmelitani.sk.

Dnes je zbierka na výstavbu Pastoračného centra.
Pán Boh zaplať za vašu štedrosť a podporu.

Farské oznamy
Adorácia bude ·pondelok, utorok, piatok, sobota od 17:00,
vo štvrtok od 18:30 do 19:00.
Spovedanie: ·pondelok, utorok, piatok, sobota od 17:00, vo štvrtok od 17:30.
V stredu o 17:00 bude prvé stretnutie prvoprijímajúcich 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.

Milodary

Na farský kostol: bohuznáma 20 €.

Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú
našu farnosť a pastoračné centrum !

