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prevadzky@gmail.com

0903 602 054
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Bankový účet Kaplnky sv. Rozálie                    
SK17 0900 0000 0051 1082 0766

Bankový účet filiálky Horný Bankov                
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Milodar je možné poslať na účet 
Pastoračného centra

SK49 0900 0000 0050 4443 9501
aj oskenovaním QR kódu 
v aplikácii Vašej banky.

Milodar je možné poslať na účet 
Farnosti sv. Ondreja, apoštola

SK43 0900 0000 0050 4444 0094
aj oskenovaním QR kódu 
v aplikácii Vašej banky.
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Apoštol
 

Rozpis svätých omší,   27. nedeľa cez rok   

Podhradová
Nedeľa

 10.10.

28. nedeľa 
cez rok

16:00 Za odvrátenie epidémieRozália

+ Cyril18:00Podhradová

ZBP pre MonikuPodhradová 18:00
Sobota
9.10.

Omša s platnosťou
 na nedeľu

H. Bankov

+ Margita 18:00Podhradová

14:15

Nie je dobré, že je človek sám. (Gn 2,18) 
(úvaha) Podhradová 18:00

 8:00 + Anna

Podhradová

18:00Podhradová + Anna a Štefan

féria

16:00Rozália Za odvrátenie epidémie

16:00Rozália Za odvrátenie epidémie

16:00Rozália
Pomoc pri operácii pre Františka 

a ZBP pre jeho rodinu

10:00

Sv. Františka z Assisi

     Tu by sme sa mohli zamyslieť nad
rozdielom medzi samotou a osamotením.
Osamotenie je pocit, kedy si myslíme, že už
nemáme nikoho, že sme ostali úplne sami.
Tento pocit často vyúsťuje do smútku,
melanchólie, nezriedka i do depresie, kedy
prestávame vidieť zmysel života.
Jednoducho prestávame žiť a začíname len
prežívať. Tento postoj je nebezpečný v tom,
že sa človek uzatvára iba do seba. Svoje
problémy a bolesti dusí v sebe. Prestáva
vnímať, koľko ľudí má okolo seba, ktorým
na ňom záleží, a ktorým by sa mohol
zdôveriť a nájsť povzbudenie. Aj tento postoj
sa dá prekonať, keď si uvedomíme, že v
prvom rade je pri nás Boh, ktorý nám dáva
silu zvládnuť i toto zdanlivé osamotenie. 
     Ako diakon som bol požehnávať domy u
nás na Solivare. Požehnával som dom jednej
pani, ktorá bola už vyše 20 rokov vdova a s
manželom nemali deti. Bol som udivený, s
akou láskou a radosťou začala rozprávať: „Ja
sa necítim sama. Je pri mne Pán Ježiš,
Panna Mária a ja cítim ich prítomnosť. Oni
mi dodávajú silu, pokoj a radosť do života.
Koľko krát denne sa s nimi rozprávam a som
šťastná.“ Vtedy som si povedal, že od tejto
jednoduchej a pokornej ženy sa mám čo
učiť. Bolo úžasné vidieť, ako rozpráva o tom,
že nie je sama, pri tom žije už vyše 20 rokov
v „prázdnom“ dome.
     Ak by samota znamenala iba smútok a
letargiu, tak by sme nemali ani usmiatych a
veselých kňazov. Koľkí z nás kňazov,
prežívame samotu... Isto, samota je náročná,
ale nie až natoľko, aby sa nedala zvládnuť. 

     Samota. Stav, pred ktorým máme rešpekt
a obavy. Nie raz nám možno napadli
myšlienky: „Čo ak budem sám? Čo bude,
keď deti odídu z domu a založia si vlastné
rodiny? Čo si počnem ak skončí vzťah, ktorý
mám? Ja nechcem ostať sám...“ Samoty sa
človek prirodzene obáva, pretože mu nie je
prirodzená. Už Boh pri stvorení človeka na
to myslel, keď povedal: „Nie je dobré, že je
človek sám.“ Ale čo to znamená byť sám,
ostať sám?
     Pozrime sa na niekoľko pohľadov na
samotu, ktorá nie je vždy na škodu. Veď
predsa, keď prídeme unavení z práce,
chceme chvíľku samoty, kľudu. Keď sa
skončí nejaká oslava alebo odíde návšteva,
hoc iba v duchu, si povieme: „I keď bolo
dobre, konečne trochu oddýchnem, užijem
si ticha.“ Starkí určite milujú svoje vnúčatá,
ale milujú tiež ten pokoj a ticho, ktoré po
nich ostane. Alebo sami niekedy chceme byť
chvíľu sami, aby sme si usporiadali veci,
hľadali správnu cestu pred veľkým životným
rozhodnutím, alebo niekedy si len tak
vychutnali ticho a pokoj. Rôzne duchovné
cvičenia sú založené práve na samote, na
tichu, pretože ticho nás núti rozmýšľať nad
inými, vyššími, vecami v živote. Boh sa nám
predsa prihovára v tichu. 
     Samota môže byť chvíľková, keď si
chceme oddýchnuť, vypnúť, alebo skrátka
byť chvíľu sám a načerpať nových síl. No
môže byť aj dlhodobá, keď deti odídu z
domu za svojim životom, keď nás naša
polovička opustí do večnosti, keď nám
stroskotá vzťah a ostaneme sami... 

Rozália 15:15 + Katarína (pohrebná)

spomienka

spomienka

+ Ján, Jozef, Alžbeta a Michal18:00

Ružencovej 
Panny Márie

 9:00

16:00Rozália + Mária

ZBP pre rodinu Marcinekovú

féria

+ Vincent

féria



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:

 Peter Murko (90), Ida Kačmáryová (87), Jozef Koľvek (85), Martin Pálfy (50),
Imrich Maďar (87), Mária Klačeková (78), Anna Hermanová (89), Ildikó Ilona
Soltész (70), Helena Múdra (92), Terézia Rogovská (90), Jozef Ontko (86),
Katarína Demjanovičová (70), Dušan Adamec (53).

spoločne „Anjel Pána“ z praktického
dôvodu výmeny ľudí a vyvetrania
priestoru kostola. Tieto opatrenia nie sú
príjemné ani nám, kňazom našej farnosti,
ale snažíme sa vyjsť v ústrety, ako
môžeme, a taktiež nám ide o plynulosť
účastníkov na sv. omši.
     Modlíme sa ku sv. Rozálii, aby táto
pliaga čoskoro skončila. Nestrácajme
dôveru v Božiu pomoc a orodovanie
patrónky proti epidémiám, sv. Rozálie. 
     Zároveň ďakujeme za pochopenie
týchto opatrení. Všetci sa chceme vyhnúť
nedorozumeniam, napätiu a rôznym
zbytočným konfliktom. Veríme, že nad
všetkým je Boh, ktorému dôverujeme i v
týchto neľahkých časoch.

S úctou, vaši duchovní.

     Prečo? Pretože samota sa nerovná
opustenosti. Ak veríme a odovzdáme svoj
život do Božích rúk, vždy nám pošle do
cesty niekoho, kto nám pozdvihne náladu,
kto nám dá pocítiť, že nie som opustený. A
ak nie, tak nám dá silu zvláda túto ťarchu
života, pretože ako sám povedal: „Nie je
dobré, že je človek sám.“
     Koľko krát som i ja sám pocítil samotu.
Nebolo to vždy ľahké. Ale stávalo sa, že
práve v tej náročnej chvíli sa ozval niekto,
kto sa chcel buď porozprávať alebo zájsť na
návštevu. A pocit osamotenia bol preč. Až s
odstupom času si uvedomujem, že to nebola 

       3.10.2021                    27. nedeľa cez rok        3.10.2021                 27. nedeľa cez rok 

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.

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

Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!

Program AMORIS
Rodinkovo – Miesto prijatia pre rodiny
vás v spolupráci s farnosťami pozýva na
Program AMORIS pre manželov - cyklus
motivačných prednášok. Uskutočnia sa v
termínoch 10.,17. a 24. októbra od 16.00
do 19.00 hod na Gymnáziu sv. Tomáša
Akvinského v Košiciach. Program je
určený pre všetkých manželov, ktorým na
ich vzťahu záleží a chcú na ňom
priebežne pracovať ako aj pre tých, ktorí
pociťujú vo vzťahu nejaké ťažkosti napr.
časté nedorozumenia v komunikácii,
nedôveru, nejednotu v niektorých
dôležitých oblastiach ako je výchova detí,
náboženský život, financie, a pod.
Základom programu sú tri motivačné
prednášky skúsených manželských párov.
Účastnícke páry budú mať po každej
prednáške dostatok priestoru a podnetov
na dialóg vo dvojici a budú mať k
dispozícii aj pripravené manželské páry, s
ktorými sa budú môcť aj porozprávať, ak
by mali o to záujem. O deti sa počas
programu postarajú animátori. Na
program je možné sa prihlásiť iba cez web
amoris.sk a to najneskôr do 5. októbra.
Na ďalších dvoch stretnutiach sa budú
môcť zúčastniť iba tí manželia, ktorí boli
na prvom stretnutí. Viac info na:

 náhoda, že žiaden človek v našom živote
nie je náhodný.
     Chcem povzbudiť všetkých, ktorí čítajú
tieto riadky, že skutočne nikdy nie sme
sami. Ak túto ťažkosť života odovzdáme do
Božích rúk, On nám buď pošle do života
niekoho, kto nás povzbudí a poteší, alebo,
ak nie, tak nám dá silu zvládnuť aj tieto
náročné obdobia nášho života. Život
kresťana nie je ľahký, ale aj napriek tomu je
krásny, pretože vždy máme pri sebe toho,
ktorý nás nikdy neopustí. Už  len  táto  myš-
šlienka nech vlieva do nášho srdca radosť.  
 A dôvera v Neho nikdy nevyjde nazmar. 

kaplán Michal

 program-amoris.webnode.sk. 
 

Teologické večery
Teologická fakulta KU v Košiciach Vás
pozýva na nový ročník podujatia
Teologické večery. Ide o moderované
diskusie na rôzne témy s rôznymi
hosťami, ktoré si môžete pozrieť online na
Youtube kanáli Teologickej fakulty.
Najbližšia diskusia bude 11.10.2021 o
20.15 hod na tému Čo ponúka Katolícka
cirkev dnešnému človekovi? Hosťami
budú Vladimír Juhás, dogmatický teológ
a Peter Ceľuch, pastorálny teológ. Ďalšie
dva večery sa budú konať 15.11.2021 s
hosťom Mons. Marekom Forgáčom a
13.12.2021 s hosťom doc. Radoslavom
Lojanom. Viac informácií na Fb konte
@ktfke. 

Duchovná obnova pre mužov
V Centre Božieho milosrdenstva v
Spišskej Novej Vsi sa v dňoch
15.-17.10.2021 uskutočnia duchovné
cvičenia pre mužov. Viesť ich bude p.
Artur Cierlicki, SAC a ponesú sa v téme
Svätý Jozef, obyčajný - neobyčajný muž.
Bližšie informácie a prihlasovanie na tel.
č. 0911 083 641 alebo e-maili
milujucanaruc@gmail.com. 

Usmernenia v rámci zmeny farby okresu

     Od pondelka 4.10 sa náš okres ocitá v
bordovej zóne. Čo sa týka bohoslužieb,
ostávajú platné opatrenia ako doteraz.
Zmenou je, že nebude zoznam, na ktorý
sa zapisuje, ale papierové kartičky, ktoré
sa budú vkladať do určenej krabičky,
ktorú nájdete vzadu v kostole. Pre
urýchlenie nahlasovania si môžete doma
vypísať papierik s menom a kontaktom.
Pri vstupe do kostola len vhodíte kartičku
do krabičky. Rodiny alebo manželské
páry sa môžu zapísať spoločne na jednu
kartičku. 
     Prosíme, aby ste si príchod do kostola
naplánovali aspoň 15 min. pred sv.
omšou, aby bol priestor a čas na vstup a
usadenie ľudí. Taktiež prosíme veriacich,
aby sa v nedeľu po sv. omšiach nemodlilo 

Dnešnú nedeľu bude na Rozálii o 15:15 slúžená pravidelná mesačná sv. omša 
za zosnulých.

Od pondelka 4.10 sa náš okres ocitá v bordovej farbe. Bližšie info nájdete v Apoštolovi.

Ohlášky: Richard Lečko a Štefánia Škodiová, ohlasujú sa 3x.

Mohlo by vás zaujímať


