Apoštol

Rozpis svätých omší, Siedma veľkonočná nedeľa
Sv. Ondreja, apoštola
Pondelok
30.5.

Podhradová 18:00

Votívna sv. omša,
pomazanie olejom
sv. Ondreja

Utorok
31.5.

+ z rod. Čislikovskej,
Sončovej a Prokopíčovej
ZBP a obrátenie
pre Štefana a Vieru

Rozália

16:00

Podhradová

18:00

+ Michal (zádušná)

Rozália

16:00

+ Ján

Podhradová

18:00

+ Rudolf

Rozália

16:00

Podhradová

18:00

+ Margita, Anna a Juraj

Rozália

16:00

Za odvrátenie epidémie a vojny

Podhradová

18:00

+ Mária a Štefan

Rozália

16:00

Za odvrátenie epidémie a vojny

Informačný list
V.ročník/22/2022
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice

Veľkonočná féria

Sv. Justína, mučeníka

Streda
1.6.

Spomienka

Štvrtok
2.6.

Veľkonočná féria

Piatok
3.6.

Sv. Karola Lwangu
a spoločníkov,
mučeníkov
Spomienka

Sobota
4.6.

Omša s platnosťou
na nedeľu

Nedeľa Zoslania
Ducha Svätého

Nedeľa
5.6.

Podhradová 18:00

Podhradová

Za odvrátenie epidémie a vojny

+ František

8:00

ZBP pre rod. Sončovú

9:00

ZBP pre rod. Kušnírovú

10:00

ZBP pre Annu (90 rokov)

Horný Bankov 14:15
Rozália
Farár :

Kaplán :

JCDr. Marek Ondrej
prokurátor, advokát
Apoštolského Tribunálu Rímskej Roty
Mgr. Michal Bodnár

Duchovný : doc.ThDr.Radoslav Lojan, PhD.
otec
Dekan Teologickej fakulty v Košiciach

15:15

Za zosnulých

Farská kancelária

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

Milodar je možné poslať na účet
Pastoračného centra
SK49 0900 0000 0050 4443 9501

Milodar je možné poslať na účet
Farnosti sv. Ondreja, apoštola
SK43 0900 0000 0050 4444 0094

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

Bankový účet filiálky Horný Bankov
SK19 0900 0000 0051 1082 1603

Dobrovoľný príspevok
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Návšteva Svätej zeme 5.-13. máj 2022 očami pútnika
Každý z nás má v živote nejaký sen a dúfa,
že sa mu ten sen raz splní. Ja som ho mala
tiež, ale nejako som neverila, že sa tak
stane. Stalo sa... Na Vianoce 2021 som pod
stromček dostala darček od Ježiška – poukaz
na zájazd do Svätej zeme. Spoločnosť mi
robila moja veľmi dobrá priateľka Betka.
Hoci tam už raz bola, to, že tam bola opäť,
neoľutovala.
Už prvý deň bol pre nás taký zvláštny. Keď
sme sa ubytovali v Betleheme. Mať pocit, že
sa nachádzate na miestach, ktoré bolo
rodiskom Ježiša Krista, je to naozaj silné.
Napriek tomu, že sme tam boli v máji, práve
v prvý deň boli Vianoce všade prítomné.
Hneď po ubytovaní sme navštívili Jaskyňu
narodenia Pána. Tu sme pobozkali štrnásť
cípu hviezdu - miesto, kde sa narodil Ježiš
Kristus. Potom to bola Jaskyňa mlieka. Je to
miesto, kde sa ukryla Panna Mária pri úteku
do Egypta. Tam pri dojčení Ježiša jej spadla
na zem kvapka mlieka a celá jaskyňa
zbelela. Jaskyňa je udržiavaná a je cieľom
pútí matiek, aj moslimiek, ktoré prosia o dar
života pre dieťa a dostatok mlieka pre svoje
dieťa. Potom to bolo Pole pastierov. Je to
miesto, kde anjeli zvestovali pastierom
správu o narodení Ježiša Krista. Miesto
vyzeralo síce trošku inak, ako na typickej
vianočnej pohľadnici – pastieri v írečitých
slovenských krojoch, ale genius loci bol
hmatateľný aj tu – najväčšiu radosť nám pán
farár urobil tým, že nás počas svätej omše
vyzval zaspievať si „Tichú noc“ uprostred
veľkonočného obdobia.

Druhý deň sme navštívili Betániu – Svätyňa
Betfage. Nachádza sa na východnom svahu
Olivovej hory. Tu sa stretol Ježiš s Máriou,
Martou a Lazarom. Je to aj spomienka na
Ježišov vstup do Jeruzalema.
Nezabudnuteľný bol kostol Pater Noster. Tu
sa v osemdesiatich jazykoch nachádzajú
tabule s textom modlitby Otče náš.
Samozrejme boli sme rady, keď sme tam
našli aj ten náš.
Nasledovala
návšteva
Getsemanskej
záhrady, ktorá je pekne udržiavaná. Je v nej
množstvo starých olív, ktoré majú veľmi
dlhú životnosť. Je tam aj jedna veľmi stará
oliva, pod ktorou sa údajne modlil aj Ježiš
Kristus. Je to naozaj starý strom s
obrovským kmeňom. Je to taký zvláštny
pocit byť tam a predstavovať všetky tie
udalosti, ktoré sa tam udiali.
Tretí deň sme navštívili Kánu Galilejskú, kde
sa stal prvý zázrak. Nasledoval Nazaret miesto, kde sa udialo veľa udalostí. V
Bazilike Zvestovania sme po 2000 rokoch
opäť prežívali zvestovanie archanjela
Gabriela Márii, že porodí Ježiša. V spodnej
časti kostola sa nachádza byt Panny Márie.
Je to viac-menej upravená jaskyňa, v akej
žili vtedajší ľudia. Zároveň sme navštívili aj
kostol sv. Jozefa, kde sa tak isto nachádza
jeho dielňa a byt sv. rodiny.
Hora Tábor – Podľa kresťanskej tradície sa
na vrchu Tábor udialo Premenenie Pána. Tu
bola odslúžená aj sv. omša pod holým
nebom. Nasledovalo Galilejské, alebo
Genezaretské jazero, ktoré sa považuje za
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miesto Ježišových zázrakov.
Kafarnaum – miesto kde Ježiš žil, kázal a
konal zázraky. Hora Sion sa nachádza v
blízkosti jeruzalemských hradieb. Je tu
miesto symbolického odpočinku kráľa
Dávida, kde sa nachádza aj jeho
symbolický hrob. V hornej časti – podľa
Biblie pripravil Ježiš poslednú večeru pre
svojich učeníkov.
Návšteva Ein Karem. Zvláštny pocit – ste
krstení vodou z tej istej rieky ako Ježiš
Kristus, ktorého vodou rieky Jordán
pokrstil Ján Krstiteľ. Aj nás pokrstil náš
duchovný otec, ktorý nás celý čas
sprevádzal.
Jeruzalem – Krížová cesta – Via Dolorosa.
Teraz je to ulica dosť stúpajúca do kopca.
Tadiaľ kráčal Ježiš s krížom na pleciach na
miesto svojho ukrižovania. Deväť zastavení
sa odohráva vonku a ďalších päť je vo

vnútri Baziliky svätého hrobu. Chrám
Božieho hrobu je obrovský a má niekoľko
poschodí. Je najcennejším kresťanským
miestom, na ktorom bol ukrižovaný a z
mŕtvych vstal Ježiš Kristus. Múr nárekov.
Podľa Židov toto miesto nikdy neopustila
Božia prozreteľnosť. Boli sme tam aj my. Je
tu veľké množstvo ľudí. Každý sa modlí a o
niečo prosí. Do štrbín múra sa vkladajú
malé lístky s prosbou o ich splnenie.
Okrem týchto spomenutých miest sme
navštívili mnoho kostolov a posvätných
miest, ale to by bolo ešte na dlhé
rozprávanie. Naše zážitky boli každý deň
umocnené o svätú omšu, ktorú sme vnímali
oveľa intenzívnejšie, liturgické texty zrazu
dávali oveľa väčší zmysel. Odporúčam
každému, kto má možnosť, absolvovať túto
cestu, pretože tie najvnútornejšie pocity sa
nedajú vypovedať na papieri.
p. Margita Rendošová

Mohlo by vás zaujímať
Duchovný reštart pre mladých

Duchovné cvičenia

Arcidiecézne
centrum
pre
mládež
organizuje týždňový letný tábor s názvom:
„Obnova srdca – duchovný reštart pre
mladých.“ Čaká ťa spoločenstvo, zážitky,
milujúci Boh, nové kamarátstva, zaujímavé
impulzy, hry, a mnoho ďalšieho. Bude sa
konať od 04. do 08.júla 2022 v Pútnickom
dome bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach.
Dones si Bibliu a dobrú náladu. Veková
hranica - 14 a viac rokov. Cena: 80 €
(študenti) / 90 € (pracujúci). Zálohu vo
výške 20 € je potrebné zaplatiť do
30.06.2022 na účet SK05 0200 0000 0014
5338 6553. Registrovať sa môžeš na
acmko.sk najneskôr do 30.6.2022.

V Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove
vám pátri jezuiti ponúkajú ignaciánske
duchovné cvičenia. Najbližšie budú od
02.-05.06.2022 na tému Hľadať a
nachádzať
Boha
vo
všetkom,
s
exercitátorom Róbertom Gočalom, SJ a v
termíne 06.-09.06.2022 bude viesť cvičenia
páter Adrián Čontofalský, SJ na tému S
Ježišom pri vode. Poplatok je 69 eur,
študenti do 26 rokov 54 eur. Viac
informácií
a
prihlasovanie
na
jezuiti.sk/duchovne-cvicenia/ponukaexercicnych-domov a tel. čísle 0948 892
929.

Kurz Rút

Arcidiecézne
centrum
pre
mládež
organizuje týždňový letný tábor s názvom:
„Obnova srdca – duchovný reštart pre
mladých.“ Čaká ťa spoločenstvo, zážitky,
milujúci Boh, nové kamarátstva, zaujímavé
impulzy, hry, a mnoho ďalšieho. Bude sa
konať od 04. do 08.júla 2022 v Pútnickom
dome bl.Anny Kolesárovej v Obišovciach.
Veková hranica - 14 a viac rokov. Cena:
80 € (študenti) / 90 € (pracujúci). Zálohu
vo výške 20 € je potrebné zaplatiť do
30.06.2022 na účet SK05 0200 0000 0014
5338 6553. Registrovať sa môžeš na
acmko.sk najneskôr do 30.6.2022.

Rodinné spoločenstvo pri Centre pre
rodinu - Sigord v spolupráci s o. Jozefom
Marettom z Evanjelizačnej školy sv.
Mikuláša organizuje kurz Rút pre
manželské páry, ktorý sa uskutoční 03 05. júna 2022 v Centre pre rodinu - Sigord,
pri Prešove. Ide o evanjelizačný kurz pre
manželov, ktorého zmyslom je posilniť,
oživiť a uzdraviť vzťah manželov
prostredníctvom poznania a obrátenia sa k
plánu Boha pre kresťanské manželstvo.
Príspevok na kurz za manželský pár je 140
EUR.

Duchovný reštart pre mladých

29.5.2022

Siedma veľkonočná nedeľa

Detský letný tábor
Počas letných prázdnin od 11. júla do 15. júla 2022 organizujeme
denný farský tábor pre deti našej farnosti. Prosíme rodičov, aby sa
prihlásili najneskôr do 20. júna 2022 na farský email:
farnostsvondreja@gmail.com.
Prihlášku a bližšie informácie vám zašleme po tomto termíne.
Vek: 1. - 5. ročník ZŠ, Cena: 60,- Eur
Kapacita: 30 detí
Tešia sa na vás pán kaplán a skvelí animátori na čele s Luckou.😊

Oslava MDD

Milé deti našej farnosti! Srdečne Vás pozývame na veselé
popoludnie pri príležitosti Vášho sviatku - Medzinárodného dňa
detí. Tešíme sa na Vás dňa 2.6. 2022 (štvrtok)
od 16.30 hod., v priestoroch terasy Inštitútu vzdelávania
veterinárnych lekárov
(priestor pred Vet-barom).
Vaši duchovní otcovia

Farské oznamy
Online omše: Kaplnka sv. Rozálie – piatok o 16:00, Farský kostol – nedeľa
10:00.
Adorácia bude: Pondelok a utorok od 17:00, štvrtok od 18:30 – 19:00.

Sviatosť zmierenia vysluhujeme: Pondelok, utorok a piatok od 17:00, štvrtok od
17:30.
V pondelok 30.5. bude votívna sv. omša o Ondrejovi, apoštolovi, a pomazanie olejom
sv. Ondreja.

Stretnutie birmovancov bude v utorok po sv. omši a stretnutie prvoprijímajúcich
detí bude v stredu na skúšaní od 17:00 a po sv. omši bude nácvik na slávnosť.
Vo štvrtok 2.6. bude Večer milosrdenstva - moderovaná adorácia organizovaná
Komunitou Emanuel po večernej sv. omši.
V piatok 3.6. bude vo farskom kostole celodenná adorácia od 9:00 do 18:00.
Prosím, zapíšte sa do zoznamu na nástenke. Dopoludnia bude spovedanie
chorých.
V sobotu 4.6. bude pred sv. omšou večeradlo o 17:00 vo farskom kostole.
Dnešnú nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá.

Milodary
Na kaplnku sv. Rozálie: bohuznáma 20€. Na kostol: bohuznáma 100€.
Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť
a pastoračné centrum!

