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Štvrtok
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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,   30. nedeľa cez rok   

PodhradováNedeľa

 31.10.

31. nedeľa 
cez rok

16:00Rozália

+ Imrich, Margita a Kvetka18:00Podhradová

Za obrátenie pre KarolaPodhradová 18:00
Sobota
30.10.

Omša s platnosťou
 na nedeľu

H. Bankov

 18:00Podhradová

14:15

Staroba ≠ choroba
 Podhradová 18:00

 8:00

Podhradová

18:00Podhradová + Martin, Danka, Mária a Anton

féria

16:00Rozália + Rudolf, Vilma a príbuzní

16:00Rozália + Karol

16:00Rozália

10:00

Sv. Ondreja, apoštola
Votívna sv. omša +
pomazanie olejom sv.

Ondreja

Nie. Prečo?  Pretože mladosť je nákazlivá.
Dáva druhým zmysel života. A zmyslom
našich starkých sme boli možno práve my.
Október je mesiacom úcty k starším.
Neznamená, že iba v tento mesiac si
máme na nich spomenúť, ale chce nám
povedať a dať do povedomia, že práve od
starých ľudí môžeme veľa čerpať.
   Kto z nás má v mladosti toľko životných
skúseností? Toľko radostí, sklamaní... Kto
z nás zažil toľko rôznych zážitkov? Vekom
pribúdajú nie choroby, ale skúsenosti. A
keď hovorím o skúsenosti, mám na mysli
aj skúsenosť viery. 
     Život nie je vždy ľahký. Čím dlhšie
žijeme, zažívame o to viac sklamaní,
posledných lúčení  a niekedy  aj nespravo-
dlivosti. Ale aké je krásne vidieť starého
človeka, ktorý si tým všetkým prešiel, ako
kráča do chrámu modliť sa. Tam vidno, že
dôvera voči Bohu zvíťazila nad všetkým
negatívnym v živote. Tam je škola života,
tam je živá Biblia, hoc aj bez slov.
     Na záver sa ešte raz opýtam: Znamená
staroba iba chorobu? Vidíme, že
vonkoncom nie. Ak človek dokáže prijať
svoj stav, ak dokáže aj napriek všetkým
svojim problémom povedať Bohu: „Áno“,
vtedy sa aj staroba stáva požehnanou. A
takýto človek má čo ponúknuť aj mladým.
Majme v sebe túžbu dožiť sa práve takejto
požehnanej staroby, ktorá nebude
bezproblémová, ale bude požehnaním pre
nás, i pre tých okolo nás. 

kaplán Michal

     Ako sa dívam na starého človeka? Keď
stojí predo mnou v rade pri pokladni a
pomaly vykladá svoj nákup, možno som
trochu nervózny. Ak ho vidím v MHD, nie
vždy sa mi chce uvoľniť miesto na
sedenie, pretože i ja som po celom dni
unavený. Keď ho vidím kráčať do kostola,
možno si poviem: Aj ja tam pôjdem, keď
raz budem starý.
     Niekedy berieme starých ľudí s
odstupom. Veď predsa mňa sa to netýka,
ja ešte nie som starý. A keď sa stretávame
so starými ľuďmi, ktorých trápia rôzne
choroby a ťažkosti, možno v nás rezonuje
myšlienka: Ja toto nechcem prežívať, ja
takto nechcem skončiť.
     Tu si položme otázku: Čo je to staroba?
Aj mladý človek môže byť starý. Starý
svojimi postojmi, unavený životom vo
veku, kedy by mal život rozkvitať, starý v
zmysle pohľadu na svet, v ktorom ho nič
nebaví, neteší a cíti sa chorý. Tu
prichádzame na to, že staroba nie je len o
veku. Aj starý človek vekom môže byť
mladý duchom, názormi, postojmi. A platí
to i naopak.
     Ale skúsme sa pozrieť na starých ľudí
trošku z iného uhla pohľadu. Keď sme
boli malí, či sme sa netešili na prázdniny u
babky a dedka? Či sme tam nepociťovali
ich lásku? Nehovoriac o tom, že sme mali
stále plné brušká, keď sme od nich
odchádzali. Isto s láskou a radosťou na to
spomíname. A môžeme povedať, že to boli
chorí ľudia unavení životom? 

Rozália 15:15 + Ján

+ Karol, Vilma a Karol18:00

 9:00

16:00Rozália

+ František, Margita a Ľubica

féria

+ Peter, Jozef a Štefan

+ Anna a Václav

Sviatok

Poďakovanie za Božiu pomoc

ZBP pre Mariána, Moniku, 
Petra a Faustínu

ZBP pre Paulu, Janu a Katarínu s rod.

Sv. Šimona a Júdu, 
apoštolov

+ Terézia

Za odvrátenie epidémie

féria



Zbierka na výstavbu Pastoračného centra činila 1037,35 € .
Na Hornom Bankove 142,26 € .

  Ďakujeme za vašu štedrosť na tento účel.

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

Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!

Sv. Šimon, horlivec, apoštol

Oheň
Spoločenstvo MaranaTha Vás pozýva na
najbližší evanjelizačný seminár Oheň, ktorý
bude v sobotu 30. októbra od 9.00 hod.
Bude ho možné sledovať online cez Fb alebo
youtube spoločenstva Maranatha Prešov.
Témou tohto ročníka je Ježiš je všetko, čo
potrebujem. Ako hostia vystúpia aj speakeri
z Ameriky, Tom a Jean EDWARDS. Viac info
o podujatí nájdete aj na maranathapo.sk a
Fb @maranathapo.

Svätá omša za život
Vznešenosť materstva spočíva vo veľkosti
daru, ktorý je matke zverený. Je ním dieťa,
nový človek. Matky sú predzvesťou
kontinuity života. Preto si zaslúžia našu
mimoriadnu pozornosť. Pozývame zvlášť
všetky tehotné mamičky na sv. omšu za
život, ktorá sa bude sláviť v jezuitskom
kostole v Košiciach vo štvrtok, 28. októbra
2021 o 16:30 hod. 

Slovo povzbudenia ponúkne  o. Peter
Sýkora, duchovný v košickej farnosti KVP.
Sprievodný program začne už o 16:00 hod,
kedy zaznie svedectvo mamičky o hodnote
času tehotenstva. Po skončení sv. omše kňazi
udelia osobitné požehnanie mamičkám na
čas tehotenstva a pôrodu. Celý program
bude možné sledovať naživo na :
facebook.com/kosicezazivot.

Kurz Rút
Centrum pre rodinu Sigord organizuje
evanjelizačný kurz pre manželov v dňoch
12.-14.11.2021. Kurz je zameraný na
posilnenie, oživenie a uzdravenie vzťahu
manželov prostredníctvom poznania a
obrátenia sa k plánu Boha pre kresťanské
manželstvo. Príspevok je 115 € na
manželský pár. Uskutoční sa v priestoroch
centra na Sigorde pri Prešove. Bližšie
informácie a prihlasovanie na
centrumsigord.sk.

Spovedanie pred Dušičkami: pondelok, utorok, piatok, sobota od 17:00 – 18:00.

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

Birmovanci budú mať úvodné stretnutie v utorok 26.10. po sv. omši.

Farské oznamy

V stredu o 17:00 bude katechéza pre prvoprijímajúce detí.

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

Mohlo by vás zaujímať

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

     V novozákonných spisoch sa stretáme s
dvojitou podobou jeho mena. V Matúšovom
a Markovom evanjeliu sa nazýva Šimon
Kananejský, kým v Lukášovom evanjeliu a
Skutkoch apoštolov sa označuje gréckym
prímenom "Zelotes". Prvý tvar pochádza z
aramejského slova "qan´an" a znamená to
isté, čo grécke slovo "zelotes", a to - horlivec.
Biblickí odborníci sú jednoznačne
presvedčení, že tento názov nevyjadruje
apoštolovu osobnú vlastnosť, ale jeho
niekdajšiu príslušnosť k židovskému
nábožensko-nacionalistickému hnutiu
zelótov, čo sa usilovali zvrhnúť cudziu
nadvládu a napokon vyvolali proti Rimanom
vzburu, ktorá sa skončila pre židovský národ
tragicky.
     Zmienka v Markovom a Matúšovom
evanjeliu, že Pán Ježiš bol "brat... Júdov a
Šimonov" viedla viacerých k náhľadu, že ide
o apoštolov Šimona a Júdu, ktorí by takto
boli v príbuzenskom vzťahu s Ježišom
Kristom i navzájom. Ale novší bádatelia sa 

stavajú proti takémuto chápaniu. Kým v
Júdovom prípade pripúšťajú možnosť, že ide
o apoštola a Ježišovho príbuzného v jednej
osobe, o Šimonovi, spomínanom v
Markovom a Matúšovom evanjeliu, tvrdia, že
je to neskorší biskup Simeon, Pánov "brat",
ktorý viedol jeruzalemskú cirkev po smrti
Jakuba Mladšieho.
     Ak pripustíme túto možnosť, potom sa
apoštol Šimon okrem zoznamov apoštolov
nespomína na inom mieste novozákonných
spisov. Z toho možno usudzovať, že apoštol
Šimon Horlivec nemal nijaké zvláštne úlohy
v zbore Dvanástich a že napriek svojmu
zelótskemu pôvodu  bez výhrad  a  pripomie-
nok prijal mesiášske ideály Ježiša Krista.
     0 účinkovaní sv. Šimona po rozídení
apoštolov nemáme nijaké spoľahlivé správy.
Na základe niektorých vážnych prameňov
historici pripúšťajú možnosť, že hlásal
evanjelium v Egypte a Perzii, a že zakončil
svoje apoštolské pôsobenie mučeníckou
smrťou v Mezopotámii.

     Sv. Júda Tadeáš, apoštol sa v
apoštolských zoznamoch niekedy nazýva
Tadeáš, inokedy Júda Jakubov. Často sa
uvádza spolu s Jakubom Mladším. Od
najstarších čias ich mnohí cirkevní
spisovatelia pokladali za príbuzných a za
"Pánových bratov". V takom prípade by
apoštol Júda Tadeáš bol Ježišovým
príbuzným a zároveň aj pôvodcom jedného z
apoštolských listov.
     Niektorí starší a viacerí novší bádatelia
však odlišujú Júdu, ktorý bol "Pánovým
bratom" a pôvodcom Júdovho listu, od Júdu
Tadeáša, ktorý bol jedným z dvanástich
apoštolov. Dôvody pre jednu alebo druhú
mienku nie sú také jednoznačné, aby mohli
dať na túto otázku uspokojivú odpoveď.
     Okrem zoznamov apoštolov sa Júda
Tadeáš spomína v 14. kapitole Jánovho
evanjelia. Evanjelium uvádza apoštolovu o 

otázku, ktorou prerušil Ježišovu rozlúčkovú
reč: "Pane, a prečo  sa chceš zjaviť nám, a nie
svetu?". Ježiš odpovedal na túto otázku iba
nepriamo,  prisľúbením  Otcovej  lásky a po-
moci Ducha Svätého všetkým, čo zachováva-
jú jeho slová.
     Podobne ako v prípade apoštola Šimona,
nevieme s určitosťou, kde hlásal evanjelium
apoštol Júda Tadeáš. Jeho misijné pole sa
pravdepodobne rozprestieralo krajinách oko-
lo Palestíny,  to znamená  v Arábii, Sýrii, prí-
padne Perzii a Mezopotámii, kde údajne
podstúpil mučeníctvo spolu s apoštolom
Šimonom.
     Na úctu sv. Júdu Tadeáša dlho nepria-
znivo vplývala podobnosť jeho mena s me-
nom Judáša Iškariotského. Ale od čias sv.
Brigity Švédskej (14. st.) sa jeho úcta veľmi
rozšírila, a to najmä v krajinách strednej
Európy, kde sa tento apoštol uctieva ako
pomocník v beznádejných prípadoch.

Sv. Júda Tadeáš, apoštol


