Apoštol

Rozpis svätých omší, 32. nedeľa cez rok
Podhradová 18:00

ZBP pre Danielu

16:00

+ Mária a Daniel

Pondelok
8.11.

féria

Utorok
9.11.

Výročie posviacky
Lateránskej baziliky
sviatok

Podhradová 18:00

Sv. Leva Veľkého,

Podhradová 18:00

Streda pápeža a učiteľa Cirkvi
10.11.

spomienka

Rozália

16:00

Rozália

16:00

Rozália

Štvrtok
11.11.

Sv. Martina z Tours,
biskupa
spomienka

Podhradová 18:00

Piatok
12.11.

Sv. Jozafáta,
biskupa a mučeníka
spomienka

Podhradová 18:00

Sobota
13.11.

Omša s platnosťou
na nedeľu

Podhradová 18:00

Nedeľa
14.11.

Farár :

33. nedeľa
cez rok

16:00

Rozália

Rozália

16:00

Podhradová

ZBP pre Martina
Na úmysel rodiny Kováčovej

+ Ondrej
ZBP pre Lukáša

+ Viliam a Alena
+ Jozef a Anna

10:00

+ Martin

14:15

+ Ján, Anna a Ján

Farská kancelária

JCDr. Marek Ondrej

prokurátor, advokát
Apoštolského Tribunálu Rímskej Roty

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

Kaplán :
Mgr. Michal Bodnár
Duchovný otec : doc.ThDr.Radoslav Lojan, PhD.

dekan Teologickej fakulty v Košiciach

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

+ Jaroslav (pohrebná)

9:00

H. Bankov

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

+ Vladimír (5. výročie)

ZBP pre Teodora

15:15

Milodar je možné poslať na účet
Pastoračného centra
SK49 0900 0000 0050 4443 9501
aj oskenovaním QR kódu
v aplikácii Vašej banky.

+ Marián

8:00

Rozália

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

Informačný list
IV.ročník/45/2021
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice

+ Mária Spoločníková

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

Dobrovoľný príspevok

7. 11. 2021
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Prečo sa modlíme za zosnulých...
Počas hodiny náboženstva tohto
týždňa som svojim stredoškolákom položil
otázku: Čo to vo vás vyvoláva, keď sa
povie smrť? Odpovede týchto žiakov boli
rôzne. Smútok... Odlúčenie... Tma...
Koniec... Svetlo na konci tunela... Prechod
do večnosti... Keď som sa ich opýtal druhú
otázku: „Bojíte sa smrti?“, asi iba traja zo
všetkých štyroch tried mi kývli hlavou, že
áno. Osobne som bol prekvapený, že títo
mladí ľudia nehľadia na smrť so strachom.
No keď sme o nej rozprávali trochu hlbšie,
už si skoro nik nebol istý, či sa aspoň
trošku nebojí.
Je to prirodzené? Áno. Prečo? Lebo
ľudia prirodzene majú strach z niečoho
neznámeho. Spomeňme si na bežné veci
zo života: Keď sme ako prváci prvý krát
išli do školy. Keď sme prvý krát niečo
mali uvariť. Keď sme prvý krát sadli za
volant a auto sa pohlo. Keď sme prvý krát
nastúpili do práce... Mohli by sme nájsť
ešte mnoho iných vecí, kedy sme sa báli,
alebo minimálne mali veľký rešpekt. Keď
môžem poznamenať, tak osobne som mal
strach, keď som nastúpil na svoju prvú
farnosť, do Košíc-Krásnej. Na tri dni som z
toho doslova ochorel. ale Pán Boh mi to
potom vynahradil tromi krásnymi a
nezabudnuteľnými rokmi.
Smrť má ale jedno špecifikum. Do
školy a do práce sme chodili pravidelne,
na šoférovanie a varenie sme si zvykli.
Pretože sme to opakovali a už to nebolo
také náročné, ako prvý krát. No smrť, tá
príde iba raz. Možnosť zopakovať si to,
zlepšiť sa v tom, zvyknúť si na to, tam

nie je. Je to ako brána, ktorou musíme
prejsť, ale vrátiť sa už nedá. Toto v nás
môže vyvolať strach alebo bázeň.
Čo bude so mnou po smrti? Bude to
bolieť? Čo sa bude diať? Čo budem
prežívať? To sú otázky, na ktoré nám nedá
nikto odpoveď. To je tá veľká neznáma,
ktorou musíme prejsť, a od nikoho
nevieme, aké to bude.
Kniha Múdrostí píše utešujúce slová:
„Duše spravodlivých sú v Božích rukách.
Oni sú v pokoji.“ Modlitba, ktorú
poznáme: Requiem æternam, Odpočinutie
večné, to nie je len fráza. Sv. Ambróz v
posvätnom čítaní na 2. novembra píše:
„Boh neustanovil smrť od počiatku, ale dal
ju ako liek. Lebo po odsúdení priestupku
začal byť život ľudí v ustavičnej lopote a v
neznesiteľnom vzdychaní veľmi biedny.
Bolo treba urobiť koniec zlu, aby smrť
nahradila, čo život stratil. Lebo
nesmrteľnosť by bola viac na ťarchu ako
na osoh bez pomoci milosti.“
Smrť ako liek. Smrť ako vykúpenie.
Takto my, veriaci, hľadíme na smrť.
Smútok pri odlúčení, pri odprevádzaní
našich blízkych je prirodzený. Ba práve, je
znakom lásky. Každá slza vyronená nad
zosnulým, je znakom lásky. Ale tá slza má
obsahovať v sebe nie len smútok, ale aj
nádej a vieru. My veríme, že smrť nie je
tma, koniec alebo totálny zánik.
Preto sa modlíme za našich drahých
zosnulých. Preukazujeme im týmto našu
lásku. Každá naša modlitba pôsobí ako
pohladenie v utrpení, ktoré prežívajú tí,
ktorí sú ešte v očistci. My možno ani
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nevieme, komu touto obyčajnou modlitbou
pomáhame.
Ale táto modlitba má pomáhať aj nám,
aby sme nezabúdali, že brána smrti čaká aj
nás. Nie báť sa, ale zveriť svoj život do rúk
Boha, ktorý nám niekedy práve smrťou
podáva liek od všetkých našich bolestí a
trápení.
Skúsme si predstaviť takúto scénu:
Prechádzam bránou smrti. Vchádzam do
neznáma, možno sa i trochu bojím. Počujem
hlas, ktorý hovorí: „Pristúp bližšie.“ A ja
kráčam. S bázňou a pokorou prichádzam
bližšie a odrazu vidím svetielka. Tie svetielka
začínajú mať tvar postáv. Keď som už blízko

, vidím žiariace postavy, ktoré hovoria:
„Vitaj medzi nami.“ Opýtam sa ich: „Kto
ste?“, a oni odpovedia: „To sme my, ktorým
pomohli tvoje modlitby. Vďaka tebe sme už
vo večnej prítomnosti Boha. Vďaka tebe sme
už v nebi. A čakali sme tu na teba, aby sme
ťa srdečne privítali.“ A za oslavného spevu,
búrlivého potlesku a v atmosfére
neopísateľnej radosti vstupujem do neba...
Drahí bratia a sestry, prajem všetkým
nám, aby sme zažili práve takýto vstup do
večnosti, ktorá už nebude jednou veľkou
neznámou, ale bude pre nás veľkou a nikdy
nekončiacou radosťou.
kaplán Michal

Lateránska bazilika – „matka všetkých kostolov“
Lateránska bazilika je prvou zo všetkých
rímskych bazilík, preto sa niekedy zvykne
nazývať aj „matkou všetkých kostolov“. Táto
bazilika bola pôvodne zasvätená Najsvätejšiemu Spasiteľovi. Až neskôr k tomuto
patrocíniu pridali aj sv. Jána, apoštola, a sv.
Jána Krstiteľa. Pôvodne to bol päťloďový
kostol, ktorý bol vystavaný za čias pápeža
Miltiada v rokoch 310-314. No tento chrám
bol viackrát zničený – Vandalmi v 5. storočí,
zemetrasením v 9. storočí a požiarom v 17.
storočí. Terajší chrám pochádza zo 17. stor.
Vtedy pápež Inocent X. poveril slávneho
architekta Borrominiho, aby baziliku od
základov obnovil. Hlavné priečelie postavil z
travertínu Alexander Galilei. Na vrchnom
zábradlí je pätnásť sôch, ktoré predstavujú
Krista, sv. Jána, apoštola, sv. Jána Krstiteľa a
cirkevných učiteľov. Do baziliky vedie päť
brán, z ktorých jedna je tzv. Porta sancta
(Svätá brána), ktorá sa otvára iba počas jubi-

lejných rokov. Bazilika je dlhá 130 metrov,
má aj v súčasnosti päť lodí. Vnútorné zariadenie a výzdoba je veľmi bohatá, keďže bola
vytváraná počas stáročí.
Pred bazilikou sa nachádza socha sv. Františka Assiského z roku 1927, ktorý dvíha ruky
k Lateránu. Toto gesto pripomína stretnutie
sv. Františka s pápežom Inocentom III., ktorý
ho videl predtým vo sne, ako zachraňuje
praskajúci kostol, spomínanú Late-ňránsku
baziliku, ktorá bola vtedy ešte pápežským
chrámom a vo sne predstavovala celú Cirkev.
V bazilike sa v priebehu dejín konali
mnohé synody a aj päť všeobecných
cirkevných koncilov.
Lateránska bazilika je teda hlboko
zapísaná v dejinách Cirkvi ako miesto konania
mnohých udalostí, spojených s cirkevným i
svetským životom. Výročie jej posvätenia bolo
sprvu záležitosťou len rímskej diecézy, až
neskôr sa rozšírilo na celú Cirkev.

Milodary
Bezhotovostné vklady za mesiac október na kostol:
bohuznámi darcovia: 15, 10, 30, 50, 15, 20, 10, 15, 50 € .
Bezhotovostné vklady za mesiac október na Pastoračné centrum:
bohuznámi darcovia 20, 100, 20, 50, 10, 10, 30, 10, 20, 15, 10, 50, 10, 15,
bohuznáma rodina 50, rod. Spišákova 100 €, rod. Rybárová 100 € .
Bezhotovostný vklad za mesiac október na kaplnku sv.Rozálie: 10 € .

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

7. online púť v Domčeku
Tím Domčeka pozýva mladých na 7. online
púť s názvom Kompas môjho srdca, ktorá sa
uskutoční v sobotu 13. novembra 2021.
Hlavným hosťom púte bude o. Juraj Karcol.
Stream cez Facebook a Youtube Domčeka.
Viac info na domcek.org.
Umenie nového začiatku
Bratia augustiniáni vás pozývajú na kurz
kresťanskej formácie s názvom Umenie
nového začiatku. Bude možné ho sledovať
naživo v Kostole sv. Rity alebo cez online
prenos (sväté omše a prednášky). Zdieľanie
v skupinkách bude prebiehať online, je
potrebné sa na ne prihlásiť cez formulár na
stránke komunity. Kurz bude prebiehať od
02.11.- 14.12.2021, každý utorok. Program:
Sv. omša o 18:00 hod, prednáška a chvály o
18:30. Skupinky on-line: podľa

dohody každú stredu-piatok približne o
20:00 hod. Viac informácií na www.aug.sk.
Košické Hanusove dni
V dňoch 27.-28.11.2021 sa bude v DKC
Veritas konať víkendový akademický
festival na prieniku kresťanstva a dnešnej
spoločnosti - Košické Hanusove dni.
Hlavnou témou tohto ročníka je Zlato sa
čistí v ohni. Medzi diskutujúcimi bude
Mons. Marek Forgáč, pomocný košický
biskup,
psychologička
Kateřina
Lachmanová, lekárka MUDr. Ludmila
Lázničková, sr. Lamiya Jalilová a iní. Celý
program nájdete tu: hanusovedni.sk. Všetky
podujatia budú streamované online. Podľa
aktuálnych možností bude obmedzená
kapacita pre divákov na mieste v DKC
Veritas. Lístky za výhodnú cenu sú v už v
predpredaji na uvedenej web stránke.

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:
Ján Záhorský (68), Magdaléna Dzuričková (86), Katarína Gurdéliová (80), Róbert
Drábik (84), Michal Novák (75), Ružena Nováková (52), Karol Wencel (38), Anna
Kontrová (96), Pavol Džuňa (53), Andrej Gál (63), Jozef Chlebana (64), Jevgenij Medviď
(60), Božena Kolouchová (90), Zlata Polláková (78), Jaroslav Bolda (74), Peter Plakinger
(79), Otília Vrbovská (92), Gabriela Kuboňová (84), Anna Hirková (91), Magdaléna
Mihályiová (88), Mária Ďuďová (74), Anton Kováč (71), Lýdia Kováčová (81), Gabriel
Loósz (79), Mária Flašková (59), Margita Poprocká (85), Karol Haľko (83).

Farské oznamy
Adorácia bude v pondelok, utorok, piatok a sobotu od 17:00, vo štvrtok od 18:30 do 19:00.
V utorok 9.11. budú mať birmovanci stretnutie pri sv. omši o 18:00.
V stredu 10.11. o 17:00 bude katechéza pre prvoprijímajúce detí.
Dnešnú nedeľu bude na Rozálii o 15:15 slúžená pravidelná mesačná sv. omša za
zosnulých.
Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho
roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých,
ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni,
až do konca novembra.

