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Pondelok
18.10.

Utorok
19.10.

Streda
20.10.

Štvrtok
21.10.

Piatok
22.10.

 

 

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

info@c-press.sk 
prevadzky@gmail.com

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

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

Bankový účet filiálky Horný Bankov                
SK19 0900 0000 0051 1082 1603

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.

Rozpis svätých omší,   29. nedeľa cez rok   

Podhradová
Nedeľa

 24.10.

30. nedeľa 
cez rok

16:00 + Marián, Rozália, Anna a JozefRozália

+ Dušan18:00Podhradová

+ Anton, Helena, Ján a HelenaPodhradová 18:00
Sobota
23.10.

Omša s platnosťou
 na nedeľu

H. Bankov

 18:00Podhradová

14:15

Môžem byť aj ja misionár? 
(zamyslenie)      Podhradová 18:00

 8:00

Podhradová

18:00Podhradová Za obrátenie pre Karola

féria

16:00Rozália Za odvrátenie epidémie

16:00Rozália + Mária a jej vnuk

16:00Rozália

10:00

Sv. Lukáša, 
evanjelistu

bez toho, aby napísala vysoko teologické
úvahy a spisy. Ukazuje nám, ako sa môžem aj
ja stať misionárom, a pri tom neopustiť svoj
domov, farnosť alebo mesto. Ukazuje nám, že
podstatou misií je láska. A láska nie je ničím
limitovaná, ani miestom, ani naším
postavením, ani vekom, ani vzdelaním,
dokonca ani našimi slabosťami.     
    Ak sa budeme niekedy zamýšľať nad
misionármi, nepredstavujme si iba tých, ktorí
opustili svoje domovy a pôsobia ďaleko vo
svete. Predstavme si v prvom rade seba. Ako ja
žijem to základné povolanie každého človeka –
povolanie k láske. Zamýšľajme sa, akým
spôsobom sa môžem stať práve ja misionárom
vo svojej rodine, v práci, v škole, v kostole,
skrátka kdekoľvek, kde som.
     Keď som bol na prvej omši tu na
Podhradovej, otec Marek mi povedal jednu
zaujímavú vec, keď ma vítal: „Maj rád týchto
ľudí.“ Čím ďalej, tým viac si uvedomujem
hlboký význam toho jednoduchého slovného
spojenia: „Mať rád.“ Ako dnes veľmi
potrebujeme mať radi. O to viac, keď je naša
spoločnosť poznačená rozdeľovaním,
nezmyselným kategorizovaním ľudí. A práve v
tejto atmosfére môžeme byť úžasnými
misionármi, ak druhým ukážeme, že ich máme
radi, že ich prijímame, neodsúvame na okraj,
že ich chápeme a v neposlednom rade
dokazujeme svojim životom Kristovu lásku a
prijatie. 
     Takže, môžem byť aj ja misionár? Odpoveď
znie: ÁNO! Nemusíme precestovať tisíce
kilometrov. Snažme sa byť misionármi, ktorí
dokážu prejaviť lásku a pochopenie, aj keď sa
pohneme hoci iba o jeden meter. 

kaplán Michal

     Keď sa povie „misionár“, väčšina z nás si
predstaví rehoľníka alebo oddaného dobrovoľ-
níka, ktorý sa vydal do nejakej ďalekej krajiny,
aby priniesol ľuďom mimo modernej
civilizácie Božie slovo. Predstavíme si človeka,
ktorý opúšťa svoju vlasť a vydáva sa na ďalekú
cestu, do neznáma, medzi cudzie národy,
etniká a kultúru, aby im zvestoval Evanjelium.
Isto taká predstava misionára nie je mylná,
pretože zväčša sa nám ponúka takýto obraz.
Na jednej strane je to dobré, pretože nás to
môže povzbudiť v modlitbe za týchto ľudí,
ktorí obetujú svoj život, vzdelanie, čas, aby
šírili Kristovo posolstvo. Na druhej strane nás
iba tento pohľad na misionárov môže od nich
trochu vzdialiť. 
     Misionárom sa môže v našich očiach stať asi
iba človek, ktorý nutne opúšťa svoju domovinu
a vydáva sa do vzdialenej cudziny. Ale je to
naozaj pravda? Misionár môže byť iba ten,
ktorý ide pomaly až na druhý koniec sveta? Tu
si treba položiť jasnú odpoveď: NIE!
Pozrime sa na jednu z patrónok misionárov, sv.
Teréziu z Lisieux, alebo viac známu ako
Terezku Ježiškovu. Túžila ísť do misií do
Vietnamu, no chatrné zdravie jej to nedovolilo.
Na rozkaz predstavenej matky Agnesy (jej
vlastnej sestry Paulíny) začala písať Terézia
svoj životopis, ktorý nazvala Dejiny duše. Tam
napísala pamätné slová: „Mojím povolaním je
láska. Chcela by som Ježiša milovať tak
vrúcne, ako ho ešte nikto nemiloval. Najmenší
úkon lásky osoží Cirkvi viac ako všetky ostatné
skutky dovedna.“ Svojej sestre napísala: „Ak sa
chceš stať svätou, nemaj iný cieľ, ako robiť
Ježišovi radosť v maličkostiach!“ Ona sama
bola v tom vzorom.
     Sv. Terezka nám dala krásnu odpoveď aj 

Rozália 15:15 + Mária a Jozef

ZBP pre rodinu Spišákovú18:00

 9:00

16:00Rozália

+ Anna, Alžbeta a Mária

féria

ZBP pre Martina (50 rokov)

spomienka

Sviatok

+ Albert

féria

Za odvrátenie epidémie

+ Jozef, Mária a Marek

+ Jozef a Mária

Sv. Jána Pavla II., 
pápeža

+ Ján



Dnešnú nedeľu je zbierka na výstavbu Pastoračného centra. 
Vopred ďakujeme za vašu štedrosť na tento účel.

 

Zrodila sa krásna myšlienka.
Budem darom z oddanej viery.
Dar vznešených košických dám.

Budem krásne hrať.
Prišiel ten veľký deň roku 1891.

Rozália je dojatá, teší sa. 
Rozoznievam kaplnku svojim ušľachtilým zvukom.

Doprevádzam liturgiu, spev venovaný Bohu.
Je pre mňa česť hrať na Božiu slávu.

Je to radosť.
Veď som vzniklo s láskou ako dar.

Ale čo sa to deje?
Roky plynú a moja radosť postupne utícha.

Už nie som také krásne.
Červ sa do mňa zavŕtal.

Čo-to sa vo mne opotrebovalo a prestalo slúžiť.
Už ma nemajú radi ako pred tým. 
Hrať na mne začína byť trápenie.

Moje pľúca sú deravé.
Už nedýcham ako zamlada.

Už nestačím vydávať tie krásne tóny.
Som odložené kdesi bokom. 

Som zabudnuté.
Stávam sa iba svedkom niekdajšej slávy.

Tak rado by som znovu hralo Bohu.
Tak rado by som znovu bolo darom.

Prečo sa to deje práve mne?
Dámy sa pominuli, ich srdcia prestali biť.

A ja, ich dar?
Moje tóny utíchli, krása a radosť sú preč.

Skryto, v úzadí, dúfam, že sa ešte niekedy rozozvučím.
Ale čo ma môže rozozvučať?
To, čo na mojom počiatku.

Iba oddaná viera. 
Bez nej nechcem hrať.

Nechcem vydávať prázdne a nezmyselné tóny.
Bez viery nemám zmysel.

Bez oddanej viery nemá zmysel nič.
 

kaplán Michal

Dušičková omša za zosnulých
 

V utorok 2.11.2021 o 18:00 bude slúžená sv. omša vo farskom
chráme za našich drahých zosnulých. Ich mená a dobrovoľný

milodar môžete vložiť do urny v kostole, ktorá je na to vyhradená.

       17.10.2021                 29. nedeľa cez rok        17.10.2021                29. nedeľa cez rok 

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

Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!

Príbeh jedného harmónia 

Nedeľné divadielka vo Veritase
Dominikánske kultúrne centrum Veritas na
Dominikánskom námestí 8 organizuje
rozprávkové divadielka pre deti. PROGRAM:
17.10.2021 o 16:00 hod bude predstavenie
Janko Hraško a iné hraškoviny /Bábkové
divadlo Košice/, vstupné 1,50 €, 31.10.2021 o
16:00 hod sa hrá Guliverov denník /Divadlo
Hotel Maria/, vstupné 1,50 €, 21.11.2021 o
16:00 hod bude predstavenie Bejby Bajbl Band
/Teatro Colorato/ vstupné 6 € a 05.12.2021 o
16:00 hod na vás čaká Rozprávka + Mikuláš
/Divadlo CLIPPERTON/, vstupné 1,50 €.
Účasť možná podľa režimu OTP.

Psychologické večery- webinár
Pozývame vás na ďalší webinár (online
prednáška s besedou) zo série Psychologických
večerov na Lukovom Dvore. Téma:
Obsedantno-kompulzívna porucha a problém
škrupulozity. Prednáška sa uskutoční
22.10.2021 so začiatkom o 18:30 hod, pod
vedením psychologičky Mgr. Jany Vindišovej.
Zameria sa na psychické ochorenie, ktoré bolo
predmetom záujmu teológov dávno pred
vznikom modernej psychológie. Spoločne
budeme odpovedať na otázky: Čo je to
obsedantno-kompulzívna porucha? Môžu byť

nepríjemné nutkavé myšlienky hriechom? Ako
s nimi bojovať? Ktorí svätci trpeli
škrupulozitou a ako s ňou bojovali? Ako žiť z
úzkostným svedomím a kedy môže ísť o prejav
závažnejšieho problému? Prednáška sa
uskutoční prostredníctvom Google meet,
príspevok na vedenie kurzu je 10,- eur. Viac
informácií a prihlasovanie na
misionari.sk/course.

Kurz Biblia a peniaze
Súvislostí medzi Božím Slovom a našimi
financiami je viac, ako si často myslíme. Boh
nám nepovie, koľko máme investovať do
sporiaceho účtu a do akciových trhov, ale
podáva nám Božie zásady, ktoré budú
usmerňovať náš finančný manažment, vrátane
krátkodobých, strednodobých a dlhodobých
investícií. Potrebujete zlepšiť svoju finančnú
stabilitu? Chcete viac spoznať Božie zásady,
ktoré môžu usmerniť vaše finančné
hospodárenie? Tento kurz vám k tomu
napomôže. To, ako spravujeme svoje peniaze,
odhaľuje, kde sa duchovne nachádzame. Kurz
sa uskutoční v termíne 05.-07.11.2021 v
Centre pre rodinu Sigord. Príspevok na kurz je
55 € na osobu. Viac informácií a prihlasovanie
na: centrumsigord.sk.

Spovedanie: pondelok, utorok, piatok, sobota od 17:00 – 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 pre prvoprijímajúce deti.

Spoločná modlitba sv. ruženca o 17:30 pred každou večernou sv. omšou, okrem stredy.

Mohlo by vás zaujímať

Milodary

Na kostol: bohuznáma 10 €. Na kaplnku sv. Rozálie: bohuznáma 50 €.
Na pastoračné centrum: bohuznáma 50 € .

O týždeň zo soboty na nedeľu sa mení letný čas na zimný. Čas sa posúva o hodinu späť.


