Apoštol

Rozpis svätých omší, 12. nedeľa cez rok
Pondelok
20.6.

Féria

Utorok
21.6.

Sv. Alojza Gonzágu,
rehoľníka
Spomienka

Streda
22.6.

Féria

Štvrtok
23.6.

Piatok
24.6.

18:00

Za Božiu pomoc pre Katarínu

Rozália

16:00

Za odvrátenie epidémie a vojny

Podhradová

18:00

ZBP pre Martina

Rozália

16:00

+ Ján a Anna

Podhradová

18:00

+ Alžbeta

Rozália

16:00

+ Helena, Juraj, Mária a Ján

Narodenie
sv. Jána Krstiteľa,

Podhradová

Slávnosť

Rozália

16:00

ZBP pre o. Michala

Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho,

Podhradová

18:00

+ Ružena a Ján

Slávnosť

Rozália

16:00

Omša s platnosťou
na nedeľu

Sobota
25.6.

Podhradová

18:00 + Helena, Jozef, Štefan a Jozef

+ Juraj

Podhradová 18:00
8:00

Nedeľa
26.6.

13. nedeľa
cez rok

Podhradová

9:00
10:00

ZBP pre Alžbetu

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

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
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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Čo pre mňa znamená Eucharistia

Nedeľa Najsvätejšej Trojice bola vždy pre
mňa veľmi výnimočným sviatkom. U nás,
v Prešove, na Solivare, máme farský
kostol zasvätený práve Najsvätejšej
Trojici. Rok čo rok som zažíval krásne
odpusty. Ako malý chlapec si nepamätám
skoro nič, ale časom, ako som rástol, som
viac a viac začal vnímať krásu a
dôležitosť tohto sviatku. Pamätám si
odpusty, ktoré som doprevádzal ako
organista. Všetky tie prípravy, nácviky so
zborom, jednania s kňazmi. Krásne
spomienky... A potom, keď zaznel
zvonček na začiatku sv. omše, po zaznení
mohutného
úvodného
„entrée“
nasledoval spev piesne „Najsvätejšia
Trojica, jeden Bože, nech ťa chváli celý
svet, jak len môže...“ Sú to spomienky na
ktoré sa len tak nezabúda.
Podobný sviatok Najsvätejšej Trojice som
zažil pred týždňom, kedy v našej farnosti
bola slávnosť prvého svätého prijímania.
Deti práve na tento krásny sviatok prvý
krát prijali Eucharistiu – Telo a Krv nášho
Pána Ježiša. Prvý krát prijali sviatosť
lásky, skrze ktorú je s nami Pán každý
deň, každú chvíľu nášho života. Pevne
verím, že aj pre samotné deti, ich
rodičov, starých rodičov a príbuzných to
bude nezabudnuteľný zážitok. A nie len
zážitok...
V živote máme rôzne krásne zážitky. No
niektoré časom vyblednú. Spomenieme si
na ne iba sporadicky, poprípade sa
pousmejeme a v duchu si povieme: „Bolo

to krásne.“ No prvé prijatie Eucharistie
nemá ostať iba takýmto vzdialeným a
dávnym „krásnym“ zážitkom. Eucharistia
má byť pre nás niečím aktuálnym od
prvého prijatia až po celý náš život.
Kristus nemá byť len zážitok, ktorý sa
odohral kedysi... On chce byť s nami
stále. Chce nás sprevádzať po celý náš
život. Chce byť s nami a v nás!
Druhou dôležitou pripomienkou tejto
skutočnosti je pre nás sviatok, ktorý
najbližšie nasleduje po Trojici. Sviatok
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Ten
sme slávili minulý štvrtok. Boli sme
účastní
na
krásnej
slávnosti
a
Eucharistickej procesii. Prečo práve na
tento sviatok je taká veľkolepá procesia
so spevmi, modlitbami, čítaniami? Preto,
lebo Kristus v Eucharistii nechce ostať iba
uložený v bohostánku, nechce ostať iba
za múrmi kostola. Chce prísť medzi
všetkých ľudí. Chce každému ukázať, aký
je v Božích očiach vzácny.
Z časov, kedy som bol ako bohoslovec, si
pamätám Eucharistické procesie po
centre Košíc, okolo terás, kde ľudia jedli,
pili kávičku, pivko, alebo iba tak
debatovali.
Niektorým
procesia
nehovorila nič. Pôsobili dojmom, akoby
sa v ich pozadí odohrávalo iba divadelné
predstavenie, ktoré ich nezaujímalo. No
našli sa i jednotlivci, ktorí prerušili svoju
voľnočasovú činnosť a vo chvíli, keď
prešla okolo nich Najsvätejšia Sviatosť,
tak si kľakli. Možno to bol okamih, ktorý
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pre nich znamenal veľa. Možno to bola
chvíľa, kedy, aj keď neboli v kostole,
pocítili, že vedľa nich prešiel Boh. A
práve to je zmysel procesií so Sviatosťou.
Ukázať aj tým, ktorí sú mimo kostola, že
Boh chce byť súčasťou aj ich života.
O to viac je smutné pozorovať, že tí, ktorí
prvý krát prijali Krista do svojho srdca,
ho prijali iba raz. Už za ním nechcú ísť.
Už je po slávnosti, tak sa všetko skončilo.
Aká škoda!
Ale sviatok Najsvätejšej Trojice, i sviatok
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, tu

bude rok čo rok. Stále tu bude možnosť
svätej spovede. Stále tu bude možnosť
prísť na svätú omšu. Jednoducho, stále tu
bude dôkaz toho, že Boh sa nikdy neunaví
v prejave lásky k nám všetkým. Ani po
sedemdesiatich
siedmych
našich
odmietnutiach nepoľaví vo svojej láske k
nám. A aká bude naša odpoveď Bohu? K
nej už musí smerovať každý sám. Ani pán
farár, ani ja, ani otec Rado, ani biskup,
ani pápež túto odpoveď za nás nevysloví.
Sme ochotní povedať Bohu svoje áno?
A bude to „áno“, „nie“, či azda „neviem“?
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.

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.😊

Mohlo by vás zaujímať
3.iTYiJA - iný vesmír
FUGA - Kultúrne centrum kresťanov vás pozýva na ďalší nedeľný večer pri rozhovore o
živote, viere, svete a všetkom, čo s tým súvisí. Talkshow iTY iJA [aj ty; aj ja] je miestom,
kde sa duchovní lídri rôznych cirkví stretávajú v dialógu s Jayom Hudáčkom na témy,
ktoré riešime všetci - aj ty, aj ja. Hosťom najbližšieho večera bude Bohdan Hroboň,
evanjelický aktivista, riaditeľ Centra kresťanského vzdelávania v Martine. Hudobným
hosťom bude slovenská worshipová kapela TIMOTHY. Talkshow sa uskutoční v nedeľu
19. júna 2022 o 19.00 hod. Vstupenky je možné zakúpiť na fuga.sk.
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Blahoželanie k narodeninám

Drahý náš duchovný otec Michal,
k Vašim narodeninám Vám želáme a vyprosujeme, nech Vás Pán požehnáva
a napĺňa potrebnými milosťami, aby ste v pravde a láske žili nádherné poslanie kňazstvo - dar života Bohu a človeku.
Prostredníctvom milosti sa stávate druhým Kristom. Vo všetkom, čím ste, vo
všetkom, čo robíte, je prítomný Kristus. Je s Vami, skrze Vás a vo Vás, aby ste
šírili Božiu lásku, ktorá zachraňuje ľudí a svet. Cez kňaza dostáva človek
požehnania a milosti potrebné pre dobrý život, pre naplnený život v spoločenstve
s Bohom. Kňaz je poslaný k spoločenstvu ľudí, o ktorých sa stará po duchovnej
stránke ako o svoje vlastné deti, ľud učí Božím veciam a privádza ich k Bohu.
Život kňaza je neprestajná obeta. Možno len hlboko prejaviť úctu pred mužom,
ktorý sa podujíma na túto službu. Ďakujeme Bohu za dar Vašej prítomnosti,
ktorou nám sprítomňujete Ježišovu lásku.
Dovoľte nám popriať Vám veľa zdravia, Božieho požehnania, ochranu
Nebeskej matky a veľa darov Ducha svätého. Buďte ešte dlho medzi nami.
Vaši veriaci z Podhradovej.

Dnešnú nedeľu je 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, štvrtok po sv. omši do 19:00.
Sviatosť zmierenia vysluhujeme: Pondelok, utorok a piatok od 17:00, štvrtok a sobota
od 17:30;
Dnešný deň je dňom otcov. Myslime na svojich otcov, prejavme im gesto lásky a
spomeňme si na nich v našich modlitbách. Otcovia, dnešný deň o to viac poďakujte
Bohu za tento krásny dar otcovstva.
Slávnosť Narodenia Jána Krstiteľa sa presúva na 23. júna, keďže v piatok, 24. júna,
slávime Najsvätejšie Srdce Ježišovo.
Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa koná osobitná odprosujúca pobožnosť.
Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Najmilší Ježišu“, môže získať
za splnenia obvyklých podmienok úplné odpustky.
Ohlášky: Ing. Boris Filčák a Ing. Janka Krupová, ohlasujú sa prvý krát.

Milodary

Na kostol : bohuznáma 10€ a 50€.
Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť
a pastoračné centrum!

