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Cesta pod Hradovou III/3037
040 01
Košice
Utorok : 16:00 - 17:00
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www.svondreja.sk

Milodar je možné poslať na účet
Pastoračného centra
SK49 0900 0000 0050 4443 9501
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Štvrtá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého pastiera

Pastier s prívlastkom – dobrý
Každý z nás pozná Ježišove slová, v
ktorých vyhlasuje: „Ja som dobrý
pastier“. Väčšine z nás to príde úplne
prirodzené, pretože nik nepochybuje o
Ježišovi, že je dobrý. Taktiež to znie tak
milo a starostlivo, keď si predstavíme
našich slovenských pastierov oviec, ako
sa o nich starajú, vedú ich, strážia. Ale v
časoch Ježiša pojem pastier nebol braný v
pozitívnom slova zmysle.
Pastieri na púšti, ktorí beduínom pásli
ovce, boli poväčšine zlodeji, vrahovia
alebo podvodníci, ktorí utekali pred
spravodlivým trestom a skrývali sa na
púšti. Im na ovciach vôbec nezáležalo.
Chceli mať iba denný prídel jedla,
nocľah, poprípade nejakú peňažnú
odmenu. Týmto pastierom bolo jedno, či
sa nejaká ovca zatúla, či nejakú roztrhá
divá zver. Šlo im poväčšine len o seba.
Tu sa môžeme vrátiť nachvíľu k
narodeniu Ježiša. Ako prví pri ňom boli
práve pastieri, ktorí sa mu poklonili.
Práve pastierom sa zjavili anjeli a
spievali: „Sláva Bohu na výsostiach a na
zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Tu sa
ukazuje podstata Ježišovho narodenia a
účinkovania. Prišiel kvôli hriešnikom, aby
práve tým, ktorí boli vyvrheli spoločnosti,
v morálnom bahne, odčlenení, odmietnutí, hriešni, ukázal, že je cesta k povýšeniu
dôstojnosti ich ľudskosti. A neskôr o sebe
vyhlasuje: „Ja som dobrý pastier.“

Nie
ten,
ktorý
uteká
pred
spravodlivosťou, nie ten ktorému nezáleží
na zverenom stáde, ale ako ten, ktorý sa
vydá hľadať stratenú ovcu a berie ju na
plecia, aby ju odniesol domov. To slovo
„dobrý“ vyjadruje novú kvalitu života. To
slovo neznamená len vlastnosť pastiera
ale ukazuje nám všetkým, akí máme byť.
Kristus nám dal príklad a chce aj od nás,
aby sme boli dobrými pastiermi, pretože
každý jeden z nás na to máme.
Väčšinou poukazujeme na kňazov, že sú
duchovnými pastiermi. Aj biskupa
zvykneme nazývať pastierom. Ale toto
oslovenie nesie každý. Otec a mama v
rodine sú pastiermi pre svoje deti.
Učitelia, vychovávatelia sú pastiermi pre
svojich žiakov a zverencov. Starkí sú
pastiermi pre svoje vnúčatá. Súrodenci sú
pastiermi, ak vedú svojich bratov a sestry
dobrým smerom a ukazujú im príkladný
život. Každý jeden z nás môže a má byť
pastierom, ktorý sa stará o potreby
druhých, ktorý ukazuje správny príklad.
Byť dobrým pastierom nie je ľahká úloha.
Môžeme povedať, že dnes je to vo svete
veľmi náročné, že je mnoho útokov a
podkopávania i morálky, i ľudskosti. Ale
to bolo vždy. Dnešná doba nie je o nič
horšia ako tá spred 100, 200 alebo 2000
rokov. Iba prostriedky sú iné. No Ježišov
príklad je nemenný a stále aktuálny i
dnes.
Aj my sme pastieri slabí, hriešni, možno
takí, ktorým až tak nezáleží na druhých.
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Ale to všetko môžeme meniť v Ježišovi
Kristovi. Tak ako pastieri, ktorí sa mu
prišli pokloniť k jasliam. Ježiš prišiel
kvôli nám, aby sme sa stávali lepšími
ľuďmi vďaka precíteniu Božej lásky.
Nasledujme príklad toho najlepšieho
Pastiera. S Jeho pomocou sa každý môže
stávať dobrý.

Pod Jeho vedením sa nikdy nestratíme. S
Jeho
starostlivým
hľadaním,
ak
zablúdime, vždy nájdeme cestu domov. S
Jeho láskou sme vždy pozdvihnutí z dna
našich hriechov a slabostí. A vďaka nám,
ak sa budeme snažiť nasledovať Ježišov
príklad, môže náš brat alebo sestra zažiť
pozdvihnutie a prijatie.
kaplán Michal

História kňazského seminára v Košiciach
Metropola východného Slovenska do
vzniku samostatnej diecézy patrila do
Jágerskej diecézy. Počas pontifikátu
Gregora XIII. pobudol v Košiciach
pápežský diplomat António Possevino,
ktorý vo svojom liste zdôraznil pápežovi
urýchlenú potrebu zriadenia seminára v
Košiciach na výchovu katolíckych
kňazov. Jágerský biskup Benedikt Kisdy
kánonicky zriadil Univerzitu v Košiciach,
ktorá bola zverená jezuitom listinou z
26. februára 1657 v Jasove. Cisár
Leopold I. Zlatou bulou potvrdil túto
univerzitu 7. augusta 1660 v Grazi. Jej
teologická fakulta nemohla existovať bez
kňazského seminára. Zakladajúcu listinu
kňazského seminára vystavil biskup
Tomáš Pálfy 4. júna 1664 v Košiciach.
Svätý Ladislav sa stal patrónom
seminára, ktorý sa začal nazývať
Kisdyanum - podľa jeho dobrodincu,
biskupa Kisdyho. Budova Kisdyana sa
nachádzala na Alžbetinej ulici č. 2.
Kňazský seminár bol činný až do roku
1760. Univerzita existovala až do roku
1777, kedy 27. augusta Mária Terézia
vydala nariadenie Ratio educationis,
podľa ktorého existovala iba jedna
Univerzita, a to v Budíne.
František II. rozdelil Jágerské biskupstvo
a zriadil Košické a Szatmárske
bikupstvo. Stavba nového seminára
začala v roku 1805. Poslucháči 1.
ročníka teológie boli v Košiciach v roku
1809, aj keď budova ešte nebola
dokončená. Na začiatku školského roku
1811/12 bola požehnaná budova
kňazského seminára. Z úcty k prvému
rektorovi Karolovi Rajnerovi pomenovali
seminár podľa sv. Karola Boromejského.

Seminár
zažil
ťažké
chvíle
po
Viedenskom arbitráži, ktorým územie
Košíc pripadlo do Maďarska. Väčšina
bohoslovcov opustila Košice a v štúdiu
teológie pokračovali rozptýlení po
diecéznych seminároch na Slovensku. V
košickom seminári ostali z nich iba
deviati, ktorí pochádzali z tohto územia.
K nim sa pripojili bohoslovci z Jágru,
ktorí tam študovali pre tú časť Košickej
diecézy, ktorá po vzniku Československej
republiky v roku 1918 ostala v
Maďarsku. Z predstavených a profesorov
seminára v Košiciach sa väčšina hlásila k
maďarskej národnosti. Biskup Jozef
Čársky 8. septembra 1939 musel opustiť
Košice a odišiel do Prešova ako
apoštolský administrátor tých častí
Košického, Szatmárskeho a Rožňavského
biskupstva, ktoré ostali na Slovensku. Po
vrátení Košíc z Maďarska do ČSR v roku
1945 správa územia košickej diecézy
bola
zverená
biskupovi
Jozefovi
Čárskemu. Z dôvodu vojnových pomerov
biskup zriadil seminár až v septembri
1945.
Štúdium v košickom seminári sa
ukončilo v júni 1950. Bohoslovci mohli
ešte urobiť semestrálne skúšky, ale na
základe rozhodnutia štátnych orgánov sa
mohli prihlásiť na osobitne organizovaný
kurz. Keďže odmietli účasť, boli povolaní
do osobitných vojenských útvarov.
Predstavení a profesori seminára na
konci školského roku boli policajne
sústredení v seminárnej kaplnke s
odôvodnením, že bezpečnostné orgány
musia vykonať prehliadku v celej
budove, lebo majú správy, že sa tam
ukrývajú zbrane. Zbrane sa nenašli, ale
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biskupský seminár bol zrušený. Už 10. júla
1950 bol ústne oboznámený ordinariát v
Košiciach od zmocnenia Slovenského úradu
pre cirkevné veci, že Kňazský seminár sv.
Karola Boromejkého bude likvidovaný a
jeho predstavení budú disponovaní do
duchovnej správy diecézy. O dva dni
neskôr bola spísaná zápisnica v kňazskom
seminári o prevzatí budovy kňazského
seminára, ktoré prebehlo v dňoch 11. a 12.
júla 1950. Budovu v použiteľnom stave
prevzalo do správy Krajského národného

výboru cirkevné oddelenie v Košiciach. 26.
júla 1950, bol kňazský seminár zrušený.
Po páde komunizmu na Zelený štvrtok
1992 biskup Mons. Alojz Tkáč prvýkrát
verejne vyslovil svoj úmysel obnoviť
kňazský seminár. Dňa 23. januára 1992, po
nadobudnutí platnosti Zákona o zmiernení
niektorých majetkových krívd, sa Košické
biskupstvo
stalo
znovu
majiteľom
seminárnej budovy. Prví bohoslovci prišli
do Košíc študovať v roku 1994. Odvtedy
seminár funguje bez prerušenia činnosti.

Mohlo by vás zaujímať
Stabat Mater - koncert
Zbor sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety vás
srdečne pozýva na slávnostný koncert
Stabat Mater dňa 08. mája 2022 o 19.00
hod v Dóme sv. Alžbety. V roku 1736
talentovaný skladateľ Giovanni Battista
Pergolesi vytvoril dielo nestarnúcej
hudobnej krásy a nehy. Dokončil svoje
Stabat Mater pre dva ženské hlasy so
sprievodom sláčikového súboru a
organa. Súbor barokových nástrojov
povedie koncertný majster Jozef Bikar.
Letná akadémia mladých
Mladých vo veku od 17 do 23 rokov
pozývame na 4. ročník Letnej akadémie
mladých (LAM) v termíne 1.-4. augusta

2022. LAMka je projekt intelektuálnoduchovnej formácie pre mládež s troma
piliermi:
spoločenstvo,
odborné
prednášky a exkurzia. Tohtoročnou
témou je Čas a jeho uchopenie. Miestom
konania
je
už
tradične
Kláštor
augustiniánov v Košiciach a tohtoročná
exkurzia
zavedie
účastníkov
do
Bardejova a jeho okolia. Novinkou je
prednáška pre verejnosť, ktorá sa
uskutoční 02.08.2022 o 16:00 v Kláštore
augustiniánov na tému Čas vo vesmíre a
prednášajúcim bude astronóm Juraj
Tóth. Poplatok je 30 Eur. Prihlasovanie
do 10. 06. 2022 na rlapko@gmail.com.
Viac informácií o programe sa dozviete
na biblia.abuke.sk.

Farské oznamy
Online omše: Kaplnka sv. Rozálie – piatok 16:00, Farský kostol – nedeľa
10:00.
Adorácia bude: Pondelok a utorok a piatok od 17:00, štvrtok od 18:30 – 19:00.
Sviatosť zmierenia vysluhujeme: Pondelok, utorok a piatok od 17:00, štvrtok a
sobotu od 17:30.
V pondelok bude stretnutie manželských párov po sv. omši.
Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v stredu o 17:00.

Milodary
Na kostol: rodina Jurčišinová z krstu 50€; pre Ukrajincov: bohuznáma 100€.
Úprimné Pán Boh zaplať.
Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť a
pastoračné centrum!

