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Milodar je možné poslať na účet 
Farnosti sv. Ondreja, apoštola

SK43 0900 0000 0050 4444 0094
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Bankový účet Kaplnky sv. Rozálie                    
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Milodar je možné poslať na účet 
Pastoračného centra
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Podhradová

Za odvrátenie epidémie a vojny

Odkaz sviatku Navštívenia - tri pohľady na vzťah
 Pravá služba Bohu však vždy vedie aj k
službe ľuďom. Mária pochopila, že
Alžbete a zvlášť v jej pokročilom veku -
sa jej pomoc určite zíde. A tak sa v tých
dňoch vydala na cestu... Dokonca
ponáhľala sa! Veď Alžbete zostávali do
pôrodu len tri mesiace. Mária nám tak
dáva príklad vzťahu k blížnemu, v tomto
prípade starému človeku. Sv. apoštol
Pavol nás v Liste Rimanom pobáda na
pohotovú a spolucítiacu lásku k blížnym
slovami: Predbiehajte sa vzájomne v
úctivosti... buďte pohostinní... Radujte sa
s radujúcimi, plačte s plačúcimi! (Rim 12,
10. 13. 15).
 Máriin príchod a pozdrav prináša do
Zachariášovho domu radosť, ktorú
Alžbeta vyjadrila slovami: „Požehnaná si
medzi ženami a požehnaný je plod tvojho
života. Čím som si zaslúžila, že matka
môjho Pána prichádza ku mne?“ (Lk 1,
42 - 43). V týchto slovách sa okrem iného
skrýva aj jasný postoj človeka
osvieteného múdrosťou Ducha Svätého,
že ľudský plod - hoci má možno len
niekoľko dní - je človekom a zaslúži si
pomenovanie požehnaný a dokonca v
ňom môžeme vidieť svojho Pána,
ktorému patrí úcta a láska.
A aká bola Máriina odpoveď na Alžbetino
radostné a vznešené zvolanie, v ktorom ju
nazýva matkou svojho Pána?
„Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v
Bohu, mojom Spasiteľovi“ (Lk 1, 46 - 47).
Panna Mária obracia pozornosť na svojho
Boha, ktorého chápe ako darcu každého
dobra. Tým nám zasa dáva príklad 

 Hoci podľa obnoveného liturgického
kalendára sa sviatok Návštevy Panny
Márie slávi 31. mája, slovanská a
nemecká cirkev ho slávi podľa tradície s
povolením Svätej Stolice ďalej 2. júla.
Tento dátum pôvodne stanovil sv.
Bonaventúra, ktorý ho ešte roku 1263
zaviedol pre rehoľu františkánov. V roku
1389 sviatok potvrdil pápež Bonifác IX.
pre celú Cirkev.
Aké posolstvo prináša tento sviatok nám,
súčasným kresťanom? Je to posolstvo
konkrétne žitej lásky. Všimnime si to
postupne na jeho dvoch hlavných
postavách.
 V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a
ponáhľala sa do istého judejského mesta
v hornatom kraji (Lk 1, 39). Z Evanjelia
podľa Lukáša vieme, že tomuto Máriinmu
putovaniu predchádzalo zvestovanie
anjela Gabriela, ktorý jej oznámil veci
vzbudzujúce úžas: „Počneš a porodíš syna
a dáš mu meno Ježiš... bude sa volať
Synom Najvyššieho... jeho kráľovstvu
nebude konca... bude to Boží Syn... Aj
Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v
starobe. Už je v šiestom mesiaci...“ (Lk 1,
31 - 33, 35). Kto by sa pri takejto správe
nezarazil podobne ako Panna Mária?
Bolo by iste veľmi zaujímavé poznať jej
pocity, keď si po vysvetlení anjela začala
uvedomovať, čo to môže priniesť do jej
osobného života. Mária však dlho neváha
so svojím „nech sa mi stane podľa tvojho
slova“ (Lk 1, 38), lebo chápala svoju
úlohu v Božom pláne ako Pánova
služobnica.

Podhradová

Rozália

Za odvrátenie epidémie a vojnyRozália

16:00 ZBP pre Ondreja s rodinouRozália

+ Alžbeta

18:00 + Helena

ZBP pre Máriu (75)

Rozpis svätých omší,   14. nedeľa cez rok

Sv. Ondreja, apoštola

Sv. Cyrila a Metoda

Féria
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16:00

Féria

Votívna sv. omša

Slávnosť
10:00

Slávnostná sv. Omša 25.
výročie posviacky kostola

ZBP pre Vincenta

Féria

ZBP pre Alžbetu



Pozývame všetkých na oslavy 25. výročia konsekrácie Kostola sv. Ondreja
na Podhradovej v Košiciach. Slávnostnou sv. omšou o 10:00 chceme

poďakovať za všetkých, ktorí sa o výstavbu chrámu pričinili, ktorí chrám
udržiavali a finančne až do dnešných dní podporovali.

 
Chcem ďakovať za každú sv. omšu a vyslúžené sviatosti, 

za každého človeka, čo tu prišiel ako aj za všetkých kňazov, 
ktorí tu pôsobili a pôsobia.

Nech nám Pán i naďalej žehná!
 

Slávnostnú sv. omšu v nedeľu 10.7.2022 o 10:00
celebruje Vsdp. ThDr. Vladimír Šosták, PhD., 

biskupský vikár
Účinkuje: kostolný zbor z Kokošoviec

 
Program po sv. omši:
Guláš, gril party, kofola, pivo, koláčiky, hry a súťaže pre deti, skákací hrad, detský
kolotoč, maľovanie na tvár, ľudová hudba, umelci, hudobné prekvapenie...

Prosím o pomoc pri organizácii a ďakujem všetkým, ktorí sa zapoja do príprav.
Otec Marek
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vzťahu k Bohu. Učí nás vďačnosti -
tomuto základnému postoju človeka k
tomu, ktorý ho povoláva do života.
Vďačnosť Bohu nás totiž otvára jeho
novým darom, ktoré sme tak pripravení
prijímať a prinášať bohaté ovocie na
oslavu Boha. Apoštol Pavol nás vyzýva:
Usilujte sa robiť dobre pred všetkými
ľuďmi (Rim 12, 17). Zaiste nie preto, aby
nás ľudia chválili, ale aby sme
zmysluplne vyjadrili svoj postoj k Božej
ponuke konať dobro slobodne a s láskou
zameranou na Boha a blížnych. Sám Ježiš
hovorí: Nech tak svieti vaše svetlo pred
ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a
oslavovali vášho Otca, ktorý je na
nebesiach (Mt 5,16). Takto môžeme svoj
najväčší pozemský dar života prežívať
naozaj v plnosti.
Čo nás však bude opakovane a vytrvalo
privádzať k postoju vďačnosti voči Bohu
a následne aj k činorodej láske k blížnym
po celý náš život tak ako Pannu Máriu?
Bude to správny vzťah k sebe samému.
Myslím si, že v konaní dobrých skutkov
nás často brzdí práve to, že sme celkom
neprijali samých seba alebo zabúdame na
svoju veľkú hodnotu. Sme Božie deti a
preto aj božsky obdarované! Môžeme vari
Bohu vyčítať, že nám „zabudol“ alebo
„nechcel“ dať to, čo nutne potrebujeme
na konanie dobra? Nie je chyba skôr v
nás, keď nehľadáme, prehliadame alebo 

zanedbávame svoje schopnosti, talenty a
možnosti, ktoré nám Boh daroval a každý
deň nám darúva nové? Pravá pokora a
poníženosť Boha priam priťahuje, veď
„zhliadol na poníženosť svojej
služobnice...“ (Lk 1, 48). A pravou
pokorou je prijatie pravdy o sebe samom.
To znamená poznávanie svojich kladných
i záporných stránok a prijímanie ich ako
prostriedkov na zdokonaľovanie svojho
života podľa plánu, ktorý má s nami Boh.
To, že si priznáme pred ľuďmi aj svoje
dobré dary a schopnosti ešte neznamená,
že sme pyšní. Ani Panna Mária sa nebála
povedať: „Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť
ma budú všetky pokolenia“ (Lk 1, 48),
lebo si bola vedomá toho, že pôvodcom
jej veľkého vyznačenia nie je ona sama,
ale „ten, ktorý je mocný a svätý... ktorý
pyšných a mocnárov rozptyľuje a
zosadzuje, ale ponížených povyšuje“
(porov. Lk 1, 49; 51 - 52).
Z tejto pravdy o svojej veľkej dôstojnosti -
práve kvôli darom, ktoré do nás Boh
vkladá - čerpajme neustálu vďačnosť k
Bohu. Určite tak budeme zakúšať stále
novú radosť z jeho vždy nových darov,
ktoré budeme prežívať konkrétnou
službou lásky k blížnym. Toto bude
normálny prejav každého, kto si bude
často uvedomovať, že aj v ňom „urobil
veľké veci ten, ktorý je mocný, a sväté je
jeho meno“ (Lk 1, 49.) 

Stanislav Lieskovský

V dnešnú nedeľu slávime o 15:15 v kaplnke sv. Rozálie sv. omšu za našich
drahých zosnulých, ktorí sú pochovaní na cintoríne sv. Rozálie, za našich farníkov
pochovaných na iných cintorínoch, či za tých zosnulých, na ktorých si veriaci
počas sv. omše v kaplnke spomenú. Od minulej sv. omše sa k zosnulým pripojili: 

Eva Jankovičová (94), Ema Andrášková (85), Marta Gécziová (80), 
Viera Belušová (84), Eva Vargová (77), Mária Čigášová (75), Ján Hajdu (63),
Anna Lachvačová (84), Béla Kacsmarik (75), Alojz Ďurica (88), Jarmila
Kocureková (52), Františka Baraňová (82), Magdaléna Feherová (91), Mariana
Socháňová (84), Eva Smatanová (62), Želmíra Sučová (81).

Sv. omša za zosnulých

Oslavy 25.výročia konsekrácie farského kostola

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 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.
Ohlášky: Ing. Boris Filčák a Ing. Janka Krupová, ohlasujú sa tretí krát.

Farské oznamy

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

a pastoračné centrum!

Mohlo by vás zaujímať 
Večer chvál

Katolícke spoločenstvo MaranaTha
Prešov vás pozýva na Večer Chvál v
seminárnom kostole v nedeľu 03. júla 2 o
19.00 hod. Viac info na maranathapo.sk.

Organový koncert
Srdečne vás pozývame na organový
koncert Františka Beera, ktorý bude 03.
júla o 20:00 h v Dóme sv. Alžbety.


