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Rozpis svätých omší, Nedeľa zoslania Ducha Svätého
Prebl. Panny Márie,
Matky Cirkvi

Pondelok
6.6.

Podhradová 18:00
Rozália

16:00

+ Eva

Podhradová

18:00

+ Pavol

Rozália

16:00

Podhradová

18:00

Rozália

16:00

Podhradová

18:00

+ Mária a Emil

Rozália

16:00

Za vyliatie Ducha Svätého
na kňazov farnosti

Podhradová

18:00

+ Mária a Ondrej

Rozália

16:00

Za odvrátenie epidémie a vojny

Spomienka

Utorok
7.6.

+ z rodiny Slancovej

Informačný list
V.ročník/23/2022
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice

Féria

Streda
8.6.

+ Ján a Magdaléna

Féria

Štvrtok
9.6.

Nášho Pána
Ježiša Krista,
najvyššieho
a večného kňaza
Sviatok

Piatok
10.6.

Féria

Sobota
11.6.

Omša s platnosťou
na nedeľu

Podhradová 18:00
8:00

Nedeľa
Najsvätejšej Trojice

Nedeľa
12.6.

Podhradová

9:00
10:00

Za odvrátenie epidémie a vojny

+ Miroslav
+ Vladimír a rodičia
ZBP pre Milana
+ Anna

Slávnosť prvého svätého prijímania

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

Dobrovoľný príspevok

Za odvrátenie epidémie a vojny

+ Milan (2. výročie)

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
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Čo znamená pre mňa byť birmovaný
Na začiatku si priblížme, čo hovorí o
birmovaní Katechizmus Katolíckej Cirkvi:
KKC 1303 Birmovanie prináša vzrast a
prehĺbenie krstnej milosti. Prehlbuje naše
zakorenenie v Božom synovstve, pevnejšie
nás zjednocuje s Kristom, zveľaďuje v nás
dary Ducha Svätého, zdokonaľuje naše
spojenie s Cirkvou, dáva nám osobitnú silu
Ducha Svätého, aby sme ako praví Kristovi
svedkovia slovom i skutkom šírili a bránili
vieru, aby sme odvážne vyznávali Kristovo
meno a nikdy sa nehanbili za kríž.
KKC 1316 Birmovanie zdokonaľuje krstnú
milosť. Je to sviatosť, ktorá dáva Ducha
Svätého, aby nás hlbšie zakorenil v Božom
synovstve, pevnejšie včlenil do Krista,
posilnil naše spojenie s Cirkvou, väčšmi nás
zapojil do jej poslania a pomáhal nám
vydávať svedectvo o kresťanskej viere
slovom, ktoré sprevádzajú skutky.
KKC 1317 Birmovanie, takisto ako krst,
vtláča do duše kresťana nezmazateľný
duchovný znak alebo charakter. Preto túto
sviatosť možno prijať iba raz v živote.
Teória je to krásna, vznešená a hlavne
pravdivá. Väčšina z nás, ktorí čítame tento
článok, sme už pobirmovaní. Možno sme
zažili časy, kedy sa birmovalo raz za dekádu
a boli sme na príprave spoločne ešte deti i
dospievajúci. Skúsme si pri čítaní týchto viet
spomenúť na kňaza alebo katechétu, ktorý
nás pripravoval na birmovku. Skúsme sa
rozpamätať, kto nás birmoval. Staršie
ročníky možno ešte zažili biskupa Čárskeho.
Alebo v období komunizmu to bol vikár

Onderko. Či už mladšie ročníky pamätáme
emeritného biskupa Tkáča alebo biskupa
Bobera, či, tí najmladší, aj biskupa Forgáča.
Ale položme si otázku: Čo pre nás osobne
znamená birmovanie?
Teóriu vieme. Poznatky máme. Ale máme aj
skúsenosť? Vnímame, že sviatosť birmovania
zanechala akýsi znak v našom živote?
Vieme, že dostávame sedem darov Ducha
Svätého: dar múdrosti, rozumu, rady, sily,
poznania, nábožnosti a bázne pred Pánom.
Ale čo to vlastne znamená? Znamená to, že
po birmovke máme vyššie IQ? Znamená to,
že sa budeme od birmovky v živote
rozhodovať iba správne?
Birmovanie nám dopomáha k tomu, aby
sme si správne volili medzi dobrom a zlom.
Aby sme správne rozlišovali vážnosť hodnôt
a žili podľa evanjelia. No prijatie samotnej
sviatosti nestačí. Pravdou je, že tá nás k
tomu všetkému uschopňuje a je dôležitá. No
dôležité je aj naše slobodné rozhodnutie žiť
s Kristom, žiť podľa Krista. Birmovanie nie
je akýsi zázračný patent na pravdu a dobrý
život. Ale je znakom toho, že Kristus túži,
aby sme sa v živote rozhodovali pre Neho.
Čiže birmovanie je znakom Božej lásky,
ktorá nám dáva dary Ducha Svätého, aby
sme boli schopní vyberať si v živote dobro
namiesto zla. A aj keď sa zmýlime, aj keď si
vyberieme nesprávne, Boh nám dáva vždy
šancu vrátiť sa. A birmovanie nám pomáha
nájsť cestu návratu k Bohu.
Dnešnú nedeľu našich deväť birmovancov
prijíma z rúk o. biskupa Mareka túto
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sviatosť. Ako farská rodina myslime na nich
v modlitbe. Zahŕňajme ich do svojich
úmyslov, aby v živote týchto ľudí skutočne
pôsobil Duch Svätý, aby boli schopní a
otvorení prijímať pravdu a vyberať si tú
správnu cestu životom.
Zároveň aj my sami poďakujme za dar
birmovania. Práve dnes, na „narodeniny

Cirkvi“ ďakujme Bohu za dar Ducha
Svätého. Pevne verím, že mnohí z nás
pocítili Jeho blízkosť, silu a starostlivosť o
nás. Nemuselo to byť nič veľkolepé,
nemuseli sme mať ohnivé jazyky nad
našimi hlavami. Ale stačí aj jeden drobný
dôkaz: To, že sme schopní stále veriť
Ježišovi.
Kaplán Michal

Mohlo by vás zaujímať
Duchovný reštart pre mladých

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.

Nedeľný rozprávkový Veritas

DKC Veritas pozýva rodiny s deťmi od 3
rokov na predposledné predstavenie tejto
sezóny, ktoré sa uskutoční 12.6.2022 o
16:00 hod v sále DKC Veritas.
Profesionálne Divadlo na sídlisku zahrá
predstavenie O hlúpom Janovi. Vstupné:
deti 3€; dospelí 4€. Vstupenky je možné
zakúpiť iba na mieste alebo rezervovať na
tel. č. 0902 177 712 alebo na
dkc@dkcveritas.sk.

„Komunikácia viery mladým“

V piatok 10. júna 2022 sa v Košiciach v
aule Dominikánskeho kultúrneho centra
Veritas uskutoční Konferencia s názvom:
„Komunikácia viery mladým. Od Christus
vivit k synodalite s mladými“. Organizujú
ju dominikánske sestry a bratia v
spolupráci s Gymnáziom sv. Tomáša
Akvinského. Konferencia je určená pre
všetkých, ktorí sa venujú formácii mládeže
v oblasti výchovy a vzdelávania v škole
alebo mimo školy. Hosťom večera bude
Mons. Mykola Lúčok, ktorý ako dominikán
mal v nedávnej minulosti zverenú
pastoráciu mládeže v diecéze a v čase
vojny ako mukačevský biskup posilňuje
ťažko skúšanú vieru ľudí na Ukrajine.
Prihlasovanie a viac info na dominikani.sk.

Večer chvál s Marana Tha

Katolícke spoločenstvo Marana Tha vás
pozýva na Večer chvál, ktorý bude túto
nedeľu 05. júna o 19.00 hod v Seminárnom
kostole sv. Antona Paduánskeho. Témou
chválového večera je "Lepšie spolu". Viac
info
o
spoločenstve
nájdete
na
maranathapo.sk.

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: Daniela
Kollárová (39), Jozef Raffáč (94), Ľubica Klímová (91), Štefan Mrúz (73), Amália
Orajová (79), Miroslav Hnát (57), František Vrabec (86), Angela Šišková (95), Ján
Mikula (83), Anna Čermáková (90), Petra Váradi (49), Roman Šmídek (58), Ivo Háp
(84), Barbora Foltinyová (90), Alexander Foltiny (79), Ružena Harantová (85),
František Repovský (88), Jozef Šesták (91), Jarmila Kocureková (52), Mária Majerová
(67), Tomáš Lajoš (90), Magdaléna Kňazovická (70), Karol Hrubina (3. výročie).
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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.😊

Duchovná obnova 7. – 9. ročníka zo Základnej školy Polianskej
V pondelok 16. mája sa žiaci 7., 8. a 9.
ročníka našej školy zúčastnili v rámci
náboženskej výchovy duchovnej obnovy.
Duchovná obnova sa realizovala v
priestoroch Univerzitného pastoračného
centra v Košiciach. Ochotne sa našich
žiakov ujal duchovný otec Henrich Grejták.
Žiaci boli sprevádzaní triednymi p.
učiteľkami zo školy. Celú duchovnú
obnovu zorganizovala p. katechétka
Dominika Kmecová. Žiaci mali pripravené
rôzne workshopy. Súčasťou bola i krátka
prehliadka dómu sv. Alžbety v sprievode p.
kaplána Michala. Niektoré reakcie a dojmy
žiakov vám priblížime z pohľadu spätnej
väzby:
„Najviac sa mi páčila prehliadka Dómu sv.
Alžbety. Dozvedela som sa veľa nového.
Tiež sa mi páčilo to, ako nám hrali na
violončele, gitare a klavíri. Mohli sme si

pritom oddýchnuť.“ „Najviac sa mi páčila
prednáška a prechádzka po meste a
obohacovanie mojich vedomostí o Dóme sv.
Alžbety.“ „Bolo to príjemné, neviem ako
ostatným, ale mne sa najviac páčila tá prvá
aktivita, v ktorej sme počúvali príbeh takej
milej slečny, ktorej život ukázal kto je Boh.
Veľmi sa mi páčila čajovna, stolný futbal a
celková atmosféra na duchovnej obnove :)“
„Najviac sa mi páčila návšteva Dómu sv.
Alžbety, ale aj všetko ostatné bolo super a
určite by som si to zopakoval.“
„Veľmi sa mi páčili aktivity, ktoré sme
robili, rozprávali sme sa o Bohu, o vzťahoch
k Bohu a viere. Dozvedela som sa aj niečo
nové a som rada, že som tam mohla byť.“
„Najviac sa mi páčilo v Dóme sv. Alžbety.
Pomohlo mi to duševne sa obnoviť,
načerpať sily.“
Dominika Kmecová

Farské oznamy
Online omše: Kaplnka sv. Rozálie – piatok o 16:00, Farský kostol – nedeľa 10:00.
Adorácia bude: Pondelok, 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 po sv. omši na nácviku na slávnosť.
V nedeľu o 10:00 bude v našej farnosti slávnosť prvého sv. prijímania. Zahrňme
tieto deti do našich modlitieb.
Dnešnú nedeľu bude na Rozálii o 15:15 slúžená pravidelná mesačná sv. omša za
zosnulých.

Milodar na kaplnku sv.Rozálie: bohuznáma 100€.
Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť
a pastoračné centrum!

