Apoštol

Rozpis svätých omší, Nedeľa Najsvätejšej Trojice
Pondelok
13.6.

Sv. Antona Paduánskeho, Podhradová
kňaza a učiteľa Cirkvi
Rozália
Spomienka

18:00

+ Dezider

16:00

Za uzdravenie pre Ladislava

Podhradová

18:00

Rozália

16:00

Podhradová

18:00

Rozália

16:00

Za odvrátenie epidémie a vojny

16:30

ZBP pre Moniku

18:00

+ Ján, Mária, Ján a Ivan
Za odvrátenie epidémie a vojny

Utorok
14.6.

Féria

Streda
15.6.

Féria

Štvrtok
16.6.

Slávnosť

Rozália

16:00

Podhradová

18:00

+ Ján a Magdaléna

Rozália

16:00

ZBP pre Viktóriu

Sobota
18.6.

Omša s platnosťou
na nedeľu

Podhradová 18:00
8:00

Nedeľa
19.6.

+ Margita a Jozef

NAJSVÄTEJŠIEHO
KRISTOVHO TELA
A KRVI

Féria

12. nedeľa
cez rok

Podhradová

+ Anna

9:00 + Alexander, Mária a Stanislav
10:00

+ Ján

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

Podhradová

Piatok
17.6.

Informačný list
V.ročník/24/2022
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice

+ Eugen

Za odvrátenie epidémie a vojny

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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Slovo života - Jún 2022
„Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia
bez teba.“ (Ž 16, 2)
Slovo života na tento mesiac je prevzaté z
Knihy žalmov, v ktorej sú zozbierané
skvostné, Bohom inšpirované modlitby
kráľa Dávida a ďalších modliacich sa
osobností, ktorými učí, ako sa majú na
neho obracať. V žalmoch sa môžeme
všetci nájsť, dotýkajú sa najskrytejších
strún duše, vyjadrujú tie najhlbšie a
veľmi intenzívne ľudské city ako
pochybnosti, hnev, úzkosť, zúfalstvo,
nádej, chválu, poďakovanie aj radosť.
Práve preto ich môžu vyslovovať ľudia
všetkých čias, kultúr a v ktoromkoľvek
životnom okamihu.
„Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia
bez teba.“
Šestnásty žalm bol obľúbeným žalmom
mnohých duchovných autorov. Napríklad
svätá Terézia Avilská poznamenala: „Kto
má Boha, nič mu nechýba. Boh sám
stačí!“ Páter Antonios Fikry Rofaeil,
teológ Koptskej pravoslávnej cirkvi,
hovorí: „Toto je žalm vzkriesenia, a tak sa
ho Cirkev modlí v ranných hodinách
[…], lebo Kristus vstal z mŕtvych na
úsvite. Tento žalm nám dáva nádej na
naše večné dedičstvo, preto býva
nazývaný „zlatý“, čo vyjadruje, že má
cenu zlata, patrí medzi poklady Biblie.
Opakujme si ho a uvedomujme si pritom
každé jedno slovo.
„Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez
teba.“

Je to modlitba, ktorá nás celkom pohltí,
pocítime, že aktívna a láskyplná Božia
prítomnosť zahŕňa všetko v nás a všetko
stvorené, vnímame, že v ňom je zhrnutá
celá minulosť, naša prítomnosť aj
budúcnosť. V ňom nachádzame silu s
dôverou čeliť utrpeniam, ktoré nás na
našej ceste stretávajú, a tiež pokoj na
pozdvihnutie pohľadu ponad tiene života
ďalej k nádeji. Ako teda môžeme žiť
podľa Slova života tento mesiac? Pozrime
sa na skúsenosť C. D. „Pred nejakým
časom som sa necítila dobre, a tak som
absolvovala sériu lekárskych vyšetrení, čo
bolo spojené s dlhým čakaním. Nakoniec
som sa dozvedela svoju diagnózu,
Parkinsonova choroba... Bol to šok! Mala
som 58 rokov. Ako je to možné? Kládla
som si otázku: ‚Prečo?‘ Vyučujem
pohybové a športové cvičenia, fyzická
aktivita je mi vlastná. Mala som pocit, že
strácam
niečo
nadmieru
dôležité.
Zamyslela som sa však opäť nad voľbou,
ktorú som spravila v mladosti. ‚Ty, Ježiš
Opustený, si moje jediné dobro!‘ Vďaka
liekom sa môj stav značne zlepšil, ale
neviem presne, čo ma čaká. Rozhodla
som sa žiť prítomný okamih. Po
oznámení diagnózy som spontánne
napísala pieseň, zaspievala som Bohu
svoje ÁNO a duša sa naplnila pokojom.“
Veta z tohto žalmu vyvolala mimoriadnu
ozvenu aj v duši Chiary Lubichovej a
takto ju zaznamenala: „Týchto pár
jednoduchých slov nám pomôže
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dôverovať Pánovi, pomôžu nám cvičiť sa
v spolužití s Láskou, a tak, čoraz viac
spojení s Bohom a stále plnší Boha,
budeme klásť ďalšie a ďalšie základy
nášho pravého

bytia, utvoreného na jeho obraz.“ Poďme
teda zjednotení tento mesiac pozdvihnúť
k Bohu toto „vyznanie lásky“ k nemu a
vyžarovať mier a pokoj okolo nás.
Letizia Magriová

Mohlo by vás zaujímať

Stretnutie pre rozvedených
Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom
organizuje ďalšie pravidelné mesačné
stretnutie dňa 21.06.2022 o 16.00 hod v
Kostole Kráľovnej pokoja, Sídlisko III,
Prešov. Stretnutie spojené so sv. omšou
povedie o. Matúš Poremba. Kontakt pre
bližšie informácie: S. Kolesárová, 0905
288 845, slavka.kolesarova1@gmail.com.
Púť do Medžugoria s rádiom Lumen
Cestovná kancelária NOE travel v
spolupráci s Rádiom LUMEN organizuje
letnú PÚŤ do Medžugoria + dovolenku
pri mori v chorvátskych Vodiciach.
Termín: 26.8. - 4.9.2022 na 10 dní. Cena
495 € s polpenziou počas celého pobytu.
Cena je kompletná a zahŕňa: moderná
klimatizovaná autobusová doprava, 5 dní
/ 4 noci ubytovanie v modernom penzióne
v Medžugorí, 4 dni / 3 noci ubytovanie vo
vilke
s
bazénom
v
chorvátskych
Vodiciach,
7x
polpenzia
(raňajky,
obedy/večere), tlmočenie, miestne služby,
pobytová taxa, daň, sprievodcovské služby
a kňaz. Program : večerný medžugorský
modlitbový program s každodennou sv.
omšou, adorácia, výstup na horu zjavenia
Podbrdo, výstup na vrch Križevac s
modlitbou
krížovej
cesty,
voľný
dovolenkový program a iné. Možnosť
priplatiť si komplexné cestovné poistenie
vrátane krytia COVID-19 za 4 € na deň
alebo komplexné poistenie bez krytia
covidu za 2,50 € na deň. Nie je už
potrebný ani negatívny test ani očkovanie.
Ak Vám nevyhovuje termín, ďalšie púte
do Medžugoria s dovolenkou alebo bez
dovolenky nájdete na tomto odkaze
https://bit.ly/pute-sk-2022. Viac info a
prihlasovanie je možné na tel. č. 0902 057
999 a na e-maili info@pute.sk.
Prázdniny u minoritov
Stredo a vysokoškolákov a im podobných

pozývajú bratia minoriti v dňoch 04.-09.
júla alebo 08.-13. augusta na Prázdniny u
minoritov v Levoči. Program: dopoludnia
práca, popoludní výlety do okolia +
trochu duchovného programu. Viac
informácií nájdete na stránke minoriti.sk.
Manželské stretnutia
OZ Manželské stretnutia vás pozýva na 7dňový kurz pre manželov v termíne
07.-14.08.2022
v
Starej
Ľubovni,
Ľubovnianske kúpele, Hotel Sorea. Kostru
programu tvoria prednášky manželských
párov o ich spoločnom živote, o ich
skúsenostiach, zápasoch, víťazstvách i
prehrách. Veľmi otvorene sa bude hovoriť
o
manželskej
kríze,
odpustení,
komunikácii, potrebách, sexualite a
ďalších témach. Budete mať priestor
hovoriť spolu o tom, na čo vám doma
chýba čas, čo vás trápi, po čom túžite, z
čoho sa radujete. Celý kurz bude zavŕšený
obnovou manželských sľubov lásky, úcty a
vernosti. Na kurze budú prítomní katolícki
kňazi, ktorí budú denne sláviť svätú omšu
a budú vám k dispozícii na osobné
rozhovory.
Bližšie
informácie
a
prihlasovanie
nájdete
na
stránke
mstretnutia.sk.
Za
organizačný
tím
Vladimír a Drahomíra Jackovci, 0948 090
014, 0918 429 880.
Svetové stretnutie rodín Košickej
arcidiecézy
Pápež František pozýva všetky rodiny
sláviť X. Svetové stretnutie rodín vo
svojich diecézach či farnostiach. Pozývame
Vás sláviť tento deň spolu počas víkendu
25.-26. júna 2022 v našej košickej
arcidiecéze. Na podujatie je vstup voľný,
nie je potrebné prihlasovať sa vopred.
PROGRAM:
Sobota
PÚŤ RODÍN / Vysoká nad Uhom
V sobotu sa povenujeme téme Rodinná
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láska: povolanie a cesta svätosti.
Stretneme sa pri sv. omši, ktorú bude
celebrovať o. Martin Rečlo, riaditeľ
Arcidiecézneho centra pre rodinu v
Košiciach. Po obede (z vlastných zásob)
vykročíme na Cestu
svätosti –
interaktívnu a zábavnú cesta precelú
rodinu. Rodinky spolu môžu tráviť čas,
oddýchnuť si, zastaviť sa, načerpať do
každodenných povinností, uvedomiť si, že
práve rodinná láska je ich vlastným
povolaním a cestou svätosti. Rity (Košická
Nová Ves)
Po sv. omši (začína o 18:30) pozývame
manželov a rodiny načerpať pri živom
Kristovi v Eucharistii. Od 19:00 začne
moderovaná adorácia za rodiny, ktorá

neskôr prejde do tichej adorácie až do
polnoci. ADORÁCIA RODÍN / Košice –
Kostol sv.
Nedeľa - DEŇ RODINY / Košice
Nedeľný program začína sv. ružencom a
modlitbou
Korunky
k
Božiemu
Milosrdenstvu v Dóme sv. Alžbety. Svetové
stretnutie rodín vyvrcholí sv. omšou s o.
biskupmi o 15:00 v Dóme sv. Alžbety so
zasvätením rodín Nepoškvrnenému srdcu
Panny Márie a požehnaním manželských
párov, ktoré slávia 25 rokov manželstva.
Podujatie pokračuje tradičným Dňom
rodiny pri Dolnej Bráne v Košiciach s
bohatým programom: trh prorodinných
organizácií, interaktívne aktivity pre deti,
maľovanie na tvár…

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.😊

Budúcu nedeľu bude zbierka na Pastoračné centrum.
Úprimné Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

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.
Sviatosť zmierenia vysluhujeme: Pondelok, utorok a piatok od 17:00, v sobotu od
17:30, štvrtok sa NESPOVEDÁ.
Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Božieho Tela a Krvi. Srdečne vás
všetkých pozývame na túto sv. slávnosť. Pri tejto slávnosti môžeme získať plnomocné
odpustky za splnenia podmienok: byť v stave posväcujúcej milosti, prijať Eucharistiu a
pomodliť sa na úmysel Sv. Otca. Vo štvrtok po sv. omši o 18:00 bude Eucharistická
procesia. Prvoprijímajúce deti nech si donesú košíky s lupeňmi kvetov.

Milodary

Na Pastoračné centrum: p. Ileninová 20€; na kostol: p. Ileninová 20€.
Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť
a pastoračné centrum!

