Apoštol

Rozpis svätých omší, 13. nedeľa cez rok
Sv. Ondreja, apoštola
Votívna sv. omša,
pomazanie olejom
sv. Ondreja

Pondelok
27.6.

Sv. Ireneja,
biskupa a mučeníka

Utorok
28.6.

Podhradová

18:00

+ Ladislav, Ján, Ladislav a Ján

Rozália

16:00

+ Ján a Margita

Podhradová

18:00

Rozália

16:00

Podhradová

18:00

Rozália

16:00

ZBP pre Ľuboša

Podhradová

18:00

+ Marta a Vincent

Rozália

16:00

Za odvrátenie epidémie a vojny

Podhradová

18:00

Rozália

16:00

+ Jozef

Podhradová 18:00

+ Ján

Spomienka
Sv. Petra a Pavla,
apoštolov
Slávnosť

Streda
29.6.

Štvrtok
30.6.

Féria

Piatok
1.7.

Féria
Omša s platnosťou
na nedeľu

Sobota
2.7.

14. nedeľa
cez rok

Podhradová

9:00

+ Vladimír a Vladimír

+ Vasiľ a Alžbeta

ZBP pre Annu a Annu

10:00
Horný Bankov 14:15
Rozália

Farár :

JCDr. Marek Ondrej
prokurátor, advokát
Apoštolského Tribunálu Rímskej Roty

Kaplán :

Mgr. Michal Bodnár

Duchovný : doc.ThDr.Radoslav Lojan, PhD.
otec
Dekan Teologickej fakulty v Košiciach
Milodar je možné poslať na účet
Pastoračného centra
SK49 0900 0000 0050 4443 9501
Bankový účet Kaplnky sv. Rozálie
SK17 0900 0000 0051 1082 0766

15:15

Dobrovoľný príspevok

Za odvrátenie epidémie a vojny

8:00

Nedeľa
3.7.

Informačný list
V.ročník/26/2022
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice

+ Ján a Magdaléna

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
Farnosti sv. Ondreja, apoštola
SK43 0900 0000 0050 4444 0094
Bankový účet filiálky Horný Bankov
SK19 0900 0000 0051 1082 1603
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Pevné rozhodnutie

Prežívame obdobie, ktoré je spojené s
diakonskými a kňazskými vysviackami,
primičnými svätými omšami a taktiež
striedania kňazov vo farnostiach. Dá sa
povedať, že jún je taký kňazský mesiac.
Myslím, že každý kňaz má hlboko v srdci
vrytú spomienku na svoju vysviacku,
prvú sv. omšu, primičnú slávnosť. Sú to
veľmi pekné a silné chvíle v živote
človeka. Osobne si dodnes pamätám, ako
som dostal svoju prvú dispozíciu do
Krásnej. V prvej sekunde mi prebleslo
hlavou: „Hmm, a to je kde?!“ O Krásnej
som toho vtedy veľa nevedel, ale dodnes
som vďačný, že som svoje kňazstvo
začínal práve tam. Dnes som tu na
Podhradovej a rovnako som vďačný Bohu
za toto miesto, za kňazov, za vás, ktorí
ste tu. Ale čo tomuto všetkému
predchádzalo?
Zažil som niekoľkoročnú formáciu v
seminári,
pastoračný
ročník
v
Sobranciach, diakonskú prax na Terase.
Ak to spočítam, bolo to presne šesť rokov
môjho života.
„Šesť rokov, počas ktorých si moji
spolužiaci zo strednej školy zakladali
rodiny, vyštudovali, našli si prácu,
bývanie. A ja som bol zatvorený v akejsi
inštitúcii...“ Niekto by sa na to mohol
dívať takto, no ja som to nikdy
nepokladal za stratený čas alebo
premárnenú mladosť. Boli to krásne roky
môjho života, počas ktorých som sa
mnoho naučil, mnoho zažil, spoznal veľa

dobrých ľudí a obetoval tieto roky Bohu
so všetkými mojimi prednosťami i
slabosťami. Počas týchto rokov sa vo mne
formovalo
to
jasné
rozhodnutie
„CHCEM“. Osobne, až pred diakonskou
vysviackou som si uvedomil, ako rýchlo
zbehol ten čas formácie a odrazu som mal
svoju túžbu i záväzne vysloviť. A práve v
takýchto chvíľach, i keď sa človek
pripravuje, i keď s tým ráta, dokáže ostať
zaskočený sám nad sebou. Ale neľutujem,
že som tento krok urobil. Že som Bohu to
svoje „chcem“ povedal. A znova, idem
životom so svojimi prednosťami i
slabosťami, ale s jedným rozdielom. Že
som Bohu dokázal povedať „chcem“, a to
moje chcenie nebolo len chvíľkové. A
myslím, že to isté môže povedať i pán
farár Marek, i duchovný otec Radko.
A nie len my, kňazi alebo zasvätené
osoby, stojíme pred takýmto vážnym
rozhodnutím. Podobné rozhodnutie robia
snúbenci pri sobáši. Podobné rozhodnutie
robia manželia, keď čakajú prvé dieťa.
Takto sa rozhoduje človek, ktorý v
dospelosti chce prijať krst, ktorý, hoc aj
po rokoch, prichádza na spoveď. To
rozhodnutie robíme koniec-koncov všetci.
Síce nie pred biskupom, nie pri vkladaní
rúk, nie pri pompéznej slávnosti, ale v
tichosti našich domovov, v útrobách
nášho srdca. Nie iba raz, ale každý deň,
keď sa rozhodneme prežiť nový deň s
Bohom, keď mu povieme: „CHCEM žiť s
Tebou!“
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Ako čítame v dnešnom Evanjeliu, ktosi
povedal Ježišovi: „Pôjdem za tebou
všade, kam pôjdeš.“ Ježišova odpoveď
naznačuje, že to nie je jednoduchá cesta.
Iný zasa: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a
pochovať si otca.“ Ježišova odpoveď
naznačuje, že sa netreba vždy pozerať len
do minulosti. Ďalší: „Pane, pôjdem za
tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s
rodinou.“ Ježišova odpoveď naznačuje,
že sa netreba pozerať ani do budúcnosti v
tom zmysle, čo všetko môžeme stratiť.
Ježišova výzva je strohá, krátka a
výstižná: „Poď za mnou!“. Poď teraz, poď
dnes, poď v tejto chvíli, poď v každej
chvíli. A to je naozaj náročné povolanie.
V tieto dni novokňazi slúžia svoje
primičné sv. omše. Vstúpili do toho
tajomstva, ktoré sa ukrýva v kňazstve.
Nie, nie sú z nich iní ľudia. Sú takí istí,
akí boli. Nemení sa im povaha, pohľad na

svet, citlivosť, duchovnosť, zlozvyky,
slabosti... Iba jedna vec sa mení. Už
kráčajú životom s nezmazateľnou Božou
pečaťou v duši a tým krásnym
Pavlovským: „Stačí ti moja milosť.“
My svoje osobné rozhodnutie chcieť byť s
Kristom môžeme napĺňať aj modlitbou za
kňazov. Za tých nových, mladých a
odhodlaných, i za tých, ktorí sa vzdali
kňazstva, i za tých, ktorých premohli
vlastné slabosti, i za tých zbožných a
svätých, i za tých verných. A v
neposlednom rade, i za nás, vašich
duchovných otcov, ktorí máme tiež svoje
prednosti i slabosti. Ale máme ešte jedno
navyše. Máme vás radi a záleží nám na
vás. No farská rodina môže byť iba vtedy
požehnaná, ak je to obojstranné. Ak aj
vám záleží na nás, kňazoch, ak nás
prijímate takých, akí sme, a aspoň trochu
nás máte radi.
Kaplán Michal

Príprava na prvé sv. prijímanie
Možnosť prihlásiť deti na prípravu prvého svätého prijímania je od dnešnej nedele
19. júna do 15. augusta 2022. Prihlášku nájdete na farskej webovej stránke, alebo si ju
v tlačenej forme môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola. Prihlášku je potrebné odovzdať
osobne v sakristii kostola po ktorejkoľvek sv. omši v rámci termínu posledného
podania. Príprava detí a rodičov bude zahŕňať spoločné stretnutia každú stredu od 7.
septembra. Začínať budeme o 17:15 katechézou a potom bude nasledovať sv. omša za
účasti detí. Stretnutia s rodičmi budú upresnené po začiatku katechéz s deťmi.
Prosíme rodičov, aby dodržali najneskorší termín podania prihlášok.

Farské oznamy
Online vysielané omše od 1. júla nebudú.
Farská kancelária bude v mesiacoch júl a august otvorená po sv. omši.
Adorácia bude: Pondelok, utorok od 17:00, štvrtok po sv. omši do 19:00.
Sviatosť zmierenia vysluhujeme: Pondelok, utorok a piatok od 17:00, štvrtok a
sobota od 17:30.
V pondelok 27.6. bude votívna sv. omša o Ondrejovi, apoštolovi, a pomazanie
olejom sv. Ondreja.
V piatok 1.7. 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 2.7. bude pred sv. omšou večeradlo o 17:00 vo farskom kostole.
Možnosť prihlásiť deti na prípravu prvého svätého prijímania je do 15.
augusta 2022. Prihlášku nájdete na farskej webovej stránke, alebo si ju v tlačenej
forme môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola.
Ohlášky: Ing. Boris Filčák a Ing. Janka Krupová, ohlasujú sa druhý krát.
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Mohlo by vás zaujímať
Nedeľný Veritas
DKC Veritas pozýva deti a ich rodičov na
posledné predstavenie v sezóne v nedeľu
26.06.2022 o 16.00 hod v DKC Veritas na
Dominikánskom námestí 8. Veselá
rozprávka o strastiplnej ceste Červenej
čiapočky za chorou babičkou. Vtipne
interpretovaná striedaním sa dvoch
hercov a bábok so živou hudbou a
pesničkami. Vstupné: deti 3€; dospelí 4€.
Lístky zakúpite na mieste alebo si môžete
rezervovať na: +421 902 177 712 alebo
dkc@dkcveritas.sk.
Púť na Mariánskej hore
Pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny
Márie bude v Bazilike na Mariánskej hore
v Levoči tradičná Mariánska púť. Bude
prepojená s diecéznym stretnutím rodín,
ktoré nadviaže na X. svetové stretnutie
rodín v Ríme. Hlavným mottom púte
bude: Rodinná láska: povolanie a cesta
svätosti. Od 26. júna do 3. júla budú na
mieste sláviť sväté omše s príhovormi
tematicky zameranými na manželstvo a
rodinu. Hlavné vyvrcholenie púte bude
2.-3. júla. Slávnostná odpustová sv. omša
bude v nedeľu o 10.00 hod a hlavným
celebrantom bude Mons. Bernard Bober,
arcibiskup metropolita.
Pešia púť Košice – Levoča 2022
Pozývame vás na 36. ročník od
obnovenia každoročného putovania na
Levočskú púť od 01.07.-03.07.2022.
Piatok– sobota putovanie, od soboty
19:00 v Levoči účasť na programe, v
nedeľu o 10:00 hod je slávnostná

sv. omša. Hlavný zraz: piatok 1.7.2022,
5:30 hod., Košice, Alžbetina ul.- pred
Dómom sv. Alžbety. Možnosť putovať po
etapách. Pridajte sa na trase KE-LE, alebo
prerušiť putovanie na mieste oddychu: v
piatok -Kavečany, Ružín, Margecany,
Kluknava,
v
sobotu
-Kluknava,
Krompachy, Sp. Vlachy až- Sp. Hrhov.
Poplatok: cca 25,- eur za stravu,
ubytovanie a iné služby. Putuje cca 100
osôb rôzneho vierovyznania, 7- 80ročných, z celého Slovenska,hlavne z
Košíc, Prešova a Bardejova. Informácie:
www.putujeme.sk, l.palkoci@gmail.com,
tel. Š.Rychnavský - 0918 980 099, L.
Palkoci - 0902 154 725.
Kurz Spoločenstvo + povolanie
V termíne od 08.-10.07.2022 sa v
Drienici, Hotel Javorna koná kurz o
spoznávaní svojho povolania a zmyslu
spoločenstva. Na kurze sa dozviete, aký
zmysel má spoločenstvo pre duchovný
rast jednotlivca, farnosti aj cirkvi, ako v
ňom rozvíjať dary Sv. Ducha, svoje
talenty a obdarovania a ako ich prakticky
v spoločenstve využívať pre službu cirkvi.
Taktiež budete skúmať, ktoré povolanie je
nám najbližšie podľa rozdelenia apoštola
Pavla: „On ustanovil niektorých za
apoštolov, niektorých za prorokov, iných
za evanjelistov a iných za pastierov a
učiteľov“ Ef 4, 11 Okrem vyučovania a
workshopov nebude chýbať Eucharistia,
Bližšie informácie nájdete na plagáte pri
akcii a prihlásiť sa na kurz môžete do
03.07.2022
cez
e
mail:
slavomir.palfi@gmail.com. Cena je 70
eur. Viac info na vyveska.sk.

Zbierka na výstavbu Pastoračného centra z minulej nedele
činila 1107,74 €, na Hornom Bankove 86 €.
Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Milodar
Na novú strechu kostola : bohuznáma 150 €.

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

