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Rozpis svätých omší, 15. nedeľa cez rok
Pondelok
11.7.

Utorok
12.7.

Streda
13.7.

Sv. Benedikt, opát
patrón Európy

Podhradová

18:00

spomienka

Rozália

16:00

Výročie posviacky
chrámu

Podhradová

18:00

slávnosť

Rozália

16:00

Podhradová

18:00

Rozália

16:00

Féria

Podhradová 18:00

Štvrtok
14.7.

Za odvrátenie epidémie a vojny

Sv. Bonaventúra,
Biskup a učiteľ Cirkvi

Piatok
15.7.

Soota
16.7.

16:00

Podhradová 18:00

10.7.2022
Za odvrátenie epidémie a vojny

ZBP pre Rudolfa a Máriu
Za odvrátenie epidémie a vojny

+ Helena, Dorota, Mária

spomienka

Rozália

16:00

Za odvrátenie epidémie a vojny

Omša s platnosťou
na nedeľu

Podhradová

18:00

ZBP pre Alžbetu

8:00

Nedeľa
17.7.

16. nedeľa
cez rok

Podhradová

9:00

ZBP pre Mareka

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

Dobrovoľný príspevok

+ Anka

Féria
Rozália

Informačný list
V.ročník/28/2022
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice

Slávnostná sv. omša

15:15

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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Najvzácnejším pokladom chrámu je človek
V liturgickom kalendári medzi významnými
sviatkami na oslavu Ježiša Krista, Panny
Mária a svätých slávime aj výročné dni
posvätenia našich chrámov. Tento deň sa
chápe ako dies natalis, narodeniny chrámu.
Výročie posviacky chrámu sa vo výročný
deň konsekrácie vo farnosti slávi ako
slávnosť. Ak dátum konsekrácie chrámu nie
je známy, koná sa slávnosť výročia
posvätenia 26. októbra. Ako sviatok sa slávi
vo všetkých kostoloch aj výročie posviacky
hlavného katedrálneho chrámu diecézy,
ktorý je symbolom vzájomnej jednoty
medzi farnosťami. Pre celú Cirkev sú
záväzné aj výročné sviatky posvätenia
rímskych bazilík – Lateránskej baziliky,
Baziliky Svätého Petra a Pavla za hradbami,
a Baziliky Santa Maria Maggiore.
Výročie konsekrácie katedrálneho chrámu
našej Košickej arcidiecézy, Katedrály sv.
Alžbety v Košiciach je 6. september. Náš
farský kostol oslavuje narodeniny 12. júla.
Narodeniny nášho kostola sv. Ondreja sú
príležitosťou na úvahu, ktorá nám pomôže
povzniesť sa nad všedný pohľad na sakrálne
stavby. Chrámy, ktoré svojou jednoduchou
či monumentálnou architektúrou zdobia
historické centrá našich dedín a miest a
vytvárajú kultúrne dedičstvo národa, sú
predovšetkým vyjadrením našej kresťanskej
viery a tradície. Antropologický pohľad na
chrám nám umožňuje vnímať tento objekt
ako obraz človeka. Chrámová architektúra
upriamuje pozornosť človeka na nebo.
Dominantné
umiestnenie
stavby
a
vypínajúce sa veže nás nútia zahľadieť sa k
nebesiam. Pri pohľade na chrám človek
spoznáva a nachádza sám seba. V gréčtine
človek dostal pomenovanie - anthropos, čo
doslova znamená „hore hľadiaci“. Preto už
pri pohľade na chrám môže človek objaviť

zmysel svojej existencie, ktorá ho
neobmedzuje len pre tento svet, ale otvára
pred ním život s perspektívou večnosti.
Pohľad hore k nebu nám naznačuje tento
nadprirodzený rozmer nášho bytia. Hlas
zvonov a vstupný portál pozývajú
okoloidúcich ľudí prekročiť bránu chrámu a
stretnúť sa uprostred dňa cez krásu umenia
sakrálneho priestoru so svojím Stvoriteľom
a uvedomiť si vlastnú hodnotu a dôstojnosť.
V tichu a samote môže človek cez modlitbu
prehovoriť k Bohu a naplniť svoju dušu
pokojom a radosťou. Chrám je miestom
stretnutia človeka s Bohom, predsieňou
neba, kde časnosť získava nádych večnosti.
Človek, ktorý pozerá na chrám akoby do
zrkadla svojej duše, objavuje v sebe Boží
obraz a sám sa stáva chrámom Ducha
Svätého.
Chrámy,
baziliky,
kostoly,
kaplnky
rozosiate po našej planéte sú vyjadrením
túžby celého ľudstva nájsť miesto na tomto
svete, ktoré nám pripomenie, že náš život je
cestou k Bohu, a že človek bez prítomnosti
Boha nemôže prežívať úplnú a pravú radosť
zo života. Staroveký filozof a cestovateľ
Plutarchos povedal: Ak obídeš zem, môžeš
nájsť mestá bez múrov, bez písomností, bez
palácov, bez bohatstva, bez mincí, ale
mesto bez chrámov..... nikto nikdy nevidel.
Kostol v dedinskom či mestskom prostredí
sa
stal
centrom
duchovného
a
náboženského života. Jeho vonkajší vzhľad
a interiér prezrádzali úroveň a kvalitu
náboženského života farnosti a záujem ľudí
o Cirkev a kresťanské hodnoty. Ak ľudia
stratili záujem úprimne prežívať vieru,
kostol zostal prázdnym a pustým miestom,
ktoré odzrkadľovalo chlad a prázdnotu
ľudského srdca. Naopak, vo farnostiach,
kde ľudia boli oduševnení za kresťanské
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ideály, bol pre nich kostol vizitkou viery a
dokonca ani v ťažkých sociálnych
podmienkach nedovolili, aby chátral.
Starostlivosť o úpravu a vzhľad chrámu,
pravidelné návštevy na liturgických
zhromaždeniach vždy boli a naďalej
zostávajú dôkazom živej viery ľudí, ktorí
pokladajú chrám za súčasť svojho
osobného a spoločenského života.
Zapamätajme si, že najcennejšou hodnotou
a najvzácnejším pokladom každého
chrámu je človek, ktorý neprišiel
obdivovať len jeho umeleckú a estetickú
hodnotu, predovšetkým prišiel vnímať a
prijať duchovné posolstvo tejto sakrálnej
architektúry. Chrám, ktorý by bol hoci aj
celý zo zlata a striebra a boli by v ňom tie
najvzácnejšie umelecké sochy a obrazy,
bez prítomnosti človeka by stratil svoju
hodnotu, svoje srdce. Veď nebol postavený
preto, aby sa stal kultúrnou pamiatkou, ale
preto, aby sa stal znamením prítomnosti
Boha na zemi a jeho stretnutia s človekom.
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Náš farský kostolom sv. Ondreja je týmto
znamením pre naše mesto a pre všetkých
ľudí, ktorí v ňom žijú, študujú a pracujú.
Účasť veriacich na bohoslužbách po celý
liturgický rok vo všedné i sviatočné dni,
spoločné i osobné modlitbové stretnutia,
starostlivosť o úpravu a výzdobu chrámu sú
prejavmi úprimnej viery ľudí, ktorým
chrám prirástol k srdcu.
Nech je náš chrám, ktorý slávi svoje
narodeniny
naďalej
vždy
ozdobený
najcennejším pokladom, ktorým ste Vy,
drahí veriaci, otcovia, matky, starí rodičia,
chlapci, dievčatá ..... Vy všetci, pre ktorých
sa stal chrám miestom modlitby a
prameňom potrebných síl a milostí pre
každodenný
život.
Nech
sa
stane
znamením,
ktoré
nám
pripomenie
uprostred našej práce a plnenia našich
povinnosti, že sa máme zahľadieť k
nebesiam, po ktorých túži naša duša. A
nech naša návšteva chrámu a aktívna účasť
na liturgických slávnostiach je odpoveďou
na toto volanie.

Pri dnešnej slávnosti požehnáme nový kostolný nástroj - tzv. organ.
Ďakujeme všetkým, ktorí na nástroj finančne prispeli.

Poďakovanie za prípravy osláv 25. výročia
Srdečne ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave
osláv 25. výročia posviacky farského kostola sv. Ondreja. Pripraviť krásnu slávnosť,
agapé, kultúrno-spoločensky program nebola jednoduchá vec. O to viac si vážim, že
sa aj v našej farnosti našli takí, ktorí priložili ruku k dielu a vedia pomôcť aj ináč ako
len jazykom a prázdnymi slovami.
Vďaka za upratania kostola a jeho okolia, za výzdobu, za prípravu pánovi
kostolníkovi, miništrantom, fotografovi zboru za umelecké obohatenie slávnosti,
ženám za napečenie cukroviniek a iných dobrôt.
Ďakujem hlavnému celebrantovi a všetkým kňazom.
Poďakovanie chcem vyjadriť aj samospráve MČ Košice – Sever na čele s pánom
starostom a poslancami. Ďakujem za ústretovosť pri organizácii, pomoc pri
technickom a finančnom zabezpečení niektorých atrakcií a mobiliáru.
Moje úprimné ďakujem patrí Vladovi, Majke a Zuzke, ktorí si celú organizáciu vzali
na plecia, a veľmi pomohli. Nebolo to jednoduché, no zvládli ste to.
Veľmi si to vážim a ďakujem.
Moje ďakujem patrí aj naším priateľom z Ukrajiny, ktorí napiekli svoje špeciality a
pomohli.
Ďakujem všetkým Vám za účasť, priateľstvo, podporu a hlavne oporu!!!
otec Marek, farár
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Pozvánka

Pozývam všetkých na sv. omšu v deň 25. výročia posviacky kostola sv. Ondrej,
ktorý pripadne na utorok 12. júla 2022.
Slávnostnú sv. Omšu o 18:00 bude celebrovať Mons. Pavol Dráb, veľprepošt
košickej kapituly kanonikov a bývalý farár, za ktorého sa kostol staval a posvätil.

Ďalší dôvod na radosť... zámena pozemkov
Drahí priatelia,
Som rád, že Vám pri príležitosti 25. výročia posviacky kostola sv. Ondreja môžem
oznámiť, že došlo k podpisu zámennej zmluvy pozemkov medzi Mestom Košice a
Rímskokatolíckou farnosťou sv. Ondreja, ktorá je zverejnená na oficiálnej stránke
Mesta Košice. Týmto aktom a udelením schvaľovacej doložky Košickej arcidiecézy
došlo k tomu, že sa naša farnosť stane po povolení vkladu výlučným vlastníkom
pozemku okolo farského kostola o výmere 1523 m2.
Po niekoľkoročnom úsilí, ktorému som sa za môjho pôsobenia osobne venoval päť
rokov a neľahkých jednaniach sa nám podarilo dôjsť ku konsenzu s Mestom Košice.
Moje poďakovanie patrí zvlášť Košickej arcidiecéze, a to otcovi arcibiskupovi Mons.
Bernardovi Boberovi a pánu riaditeľovi Thlic. Jánovi Urbanovi MBA za podporu a
pomoc pri riešení tejto majetkovoprávnej záležitosti. Aj vďaka prevodu vlastníctva
niektorých pozemkov arcidiecézy na farnosť, sme mohli Mestu Košice ponúknuť
pozemky, ktorými sme z časti vyrovnali hodnotu nami požadovaného pozemku okolo
kostola. Ostatné sme vyrovnali pozemkami farnosti.
Ďakujem aj Mestu Košice a zvlášť jeho súčasnému vedeniu, že našu žiadosť o zámenu
pozemkov nezmietlo zo stola, no sa ňou zaoberalo. Vážim si podporu MČ Sever a pána
starostu s poslancami.
Ďakujem nášmu farníkovi pánovi JUDr. Richardovi Kovalčíkovi za spoluprácu a
právnu pomoc.
Zavŕšili sme ďalšiu etapu života farnosti a pevne verím, že získanie pozemku
do výlučného vlastníctva farnosti sa stane motiváciou k tomu, aby sme sa odhodlane a
bez strachu pustili do ďalšej etapy – príprav na výstavbu pastoračného centra a
samotnú realizáciu stavby. Verím, že nielen arcidiecéza ale aj Mesto Košice a MČ
Sever aj naďalej podporia toto dielo, aby jeho realizácii nestálo nič v ceste.
S vďakou
Dp. Marek Ondrej, farár

Farské oznamy
V utorok slávime 25. výročie posviacky kostola. Sv. omšu o 18:00 bude celebrovať Mons.
Pavol Dráb, veľpreposť košickej kapituly kanonikov a vtedajší farár.
Farská kancelária bude v mesiacoch júl a august otvorená po sv. omši.
Adorácia bude: Pondelok a utorok, streda, piatok od 17:00, štvrtok po sv. omši do 19:00.
Sviatosť zmierenia: Pondelok, utorok, streda a piatok od 17:00, štvrtok a sobota od 17:30.

Budúcu nedeľu bude zbierka na Pastoračné centrum.

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

