Apoštol

Rozpis svätých omší, 16. nedeľa cez rok
Pondelok
18.7.

Podhradová

18:00

Rozália

16:00

Za uzdravenie Ivety

Podhradová

18:00

+ Eva

Rozália

16:00

Za odvrátenie epidémie a vojny

Podhradová

18:00

+ Rozália

Rozália

16:00

Za odvrátenie epidémie a vojny

+ Mariana

Féria

Utorok
19.7.

Féria

Streda
20.7.

Féria

Podhradová 18:00

Štvrtok
21.7.

+ rod. Smolenová

Féria
Rozália

Sv. Mária Magdaléna

Piatok
22.7.

Soota
23.7.

16:00

Podhradová 18:00

spomienka

Rozália

16:00

Omša s platnosťou
na nedeľu

Podhradová

18:00
8:00

Nedeľa
24.7.

17. nedeľa
cez rok

Podhradová

Za odvrátenie epidémie a vojny

ZBP pre Máriu
Za odvrátenie epidémie a vojny

+ Anna, Ján

9:00
10:00

+ Miroslav, Klement

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

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

Informačný list
V.ročník/29/2022
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice
Dobrovoľný príspevok
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Nepoddajme sa únave!

Svätý biskup Ignác Antiochijský sa krásne
vyjadruje, keď píše: «Je len jeden učiteľ,
ktorý prehovoril a to, čo povedal, sa aj
stalo; ale veci, ktoré robil mlčky, sú hodné
Otca. Kto si osvojil Ježišovo slovo, môže
počúvať aj jeho mlčanie» (Efezanom, 15,12). Môžeme povedať, že apoštol Pavol
dokázal dať hlas tomuto mlčaniu Boha.
Jeho najoriginálnejšie postrehy nám
pomáhajú
objaviť
šokujúcu
novosť
obsiahnutú v zjavení Ježiša Krista. Bol to
skutočný teológ, ktorý kontemploval
Kristovo tajomstvo a odovzdával ho so
svojou tvorivou inteligenciou. A bol tiež
schopný vykonávať svoje pastoračné
poslanie zoči-voči blúdiacej a zmätenej
komunite.
Robil to rôznymi metódami: používal raz
iróniu, raz prísnosť, či miernosť... Dovolával
sa svojej autority apoštola, no zároveň
neskrýval slabosti svojej povahy. Sila Ducha
skutočne pracovala hlboko v jeho srdci:
stretnutie so Zmŕtvychvstalým Kristom si
podmanilo a premenilo celý jeho život a on
ho celý strávil v službe evanjeliu.
Pavol nikdy nepomýšľal na akési
bezkonfliktné kresťanstvo (s irénistickými s
črtami) bez údernosti a energie, práve
naopak. Obhajoval slobodu, prinesenú
Kristom, s vášňou, ktorá nás dodnes napĺňa
pohnutím, najmä ak si uvedomíme, aké
utrpenie a osamelosť musel znášať. Bol
presvedčený, že sa mu dostalo povolanie,
na ktoré mohol odpovedať iba on, a chcel
vysvetliť Galaťanom, že aj oni sú povolaní k
tej slobode, ktorá ich vymaňuje zo všetkých
foriem otroctva, pretože ich robí dedičmi
dávneho zasľúbenia a v Kristovi Božími
deťmi. A uvedomujúc si riziká, ktoré toto
poňatie slobody prináša, nikdy nezľahčoval
jej dôsledky.

Bol si vedomý rizík, ktoré prináša
kresťanská sloboda, no neumenšoval jej
dôsledky. S paréziou, čiže odvahou,
zdôrazňoval veriacim, že sloboda sa v
žiadnom prípade nerovná svojvoľnosti, ani
nevedie k formám arogantnej sebestačnosti.
Naopak, Pavol postavil slobodu do tieňa
lásky a jej dôsledné uplatňovanie ukotvil v
službe lásky. Celá táto vízia bola postavená
do horizontu života podľa Ducha Svätého,
ktorý privádza k naplneniu Zákon darovaný
Bohom Izraelu a zabraňuje upadnúť späť do
otroctva hriechu.
Pokušením je vždy vrátiť sa späť. Jedna
definícia kresťanov, ktorá je v Svätom
písme hovorí, že my kresťania nie sme
ľuďmi, ktorí cúvajú, ktorí sa vracajú späť.
Je to pekná definícia. A pokušením je toto
cúvanie, aby sme si boli istejší, vracať sa
čisto len k Zákonu, zanedbávajúc nový život
v Duchu Svätom. Toto nás učí Pavol:
skutočný Zákon má svoje naplnenie v tomto
živote Ducha, ktorý nám daroval Ježiš. A
tento život Ducha môžeme žiť jedine v
slobode, v kresťanskej slobode. Je toto je
jednou z najnádhernejších vecí.
Na konci tejto katechetickej cesty sa mi
vidí, že sa v nás môže zrodiť dvojaký postoj.
Na jednej strane v nás apoštolovo učenie
vzbudzuje nadšenie; cítime sa byť pobádaní
rýchlo sa vydať na cestu slobody, „kráčať
podľa Ducha“. Vždy kráčať podľa Ducha:
robí nás slobodnými. Na druhej strane sme
si vedomí svojich obmedzení, pretože každý
deň konkrétne zažívame, aké ťažké je byť
poddajnými Duchu a riadiť sa jeho
blahodarným pôsobením. A tak sa môže
dostaviť únava, ktorá zabrzdí nadšenie.
Cítime sa ustráchaní, slabí, niekedy
odstrčení na okraj oproti životnému štýlu
svetáckej mentality.
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Sv. Augustín nám navrhuje, ako v tejto
situácii
reagovať,
vychádzajúc
z
evanjeliového príbehu o búrke na jazere.
Hovorí takto: «Kristova viera v tvojom
srdci je ako Kristus v loďke. Počuješ
urážky, si unavený, rozrušený, a Kristus
spí. Prebuď Krista, zatras svojou vierou!
Dokonca aj v nepokojných situáciách si
schopný niečo urobiť. Zatras svojou vierou.
Nech sa Kristus prebudí a prehovorí k
tebe... Preto prebuď Krista... Ver tomu, čo
bolo povedané, a v tvojom srdci bude
veľký pokoj» (Príhovory 163/B 6).
Ako tu hovorí sv. Augustín, vo chvíľach
ťažkostí sme ako v loďke v čase búrky. A
čo robia apoštoli? Zobudili Krista, ktorý
počas búrky spal, avšak bol prítomný.
Jediná vec, ktorú môžeme urobiť v
krušných chvíľach, je „zobudiť“ Krista,
ktorý je v nás, no spí ako v loďke. Presne
tak. Musíme prebudiť Krista v našom srdci
a len vtedy budeme môcť kontemplovať
veci jeho pohľadom, pretože on vidí poza
búrku. Cez jeho pokojný pohľad vidíme
panorámu, ktorú si sami ani len nevieme
predstaviť.
Na tejto náročnej, ale fascinujúcej ceste
nám apoštol pripomína, že si nemôžeme
dovoliť žiadnu únavu v konaní dobra.
Neunavte sa v robení dobra. Musíme
dôverovať, že Duch vždy príde na pomoc
našej slabosti a poskytne nám potrebnú
podporu. Učme sa teda častejšie vzývať
Ducha Svätého! Niekto by mohol povedať:
„A ako sa vzýva Duch Svätý? Pretože ja sa
viem modliť k Otcovi v Otčenáši; viem sa
modliť k Panne Márii cez Zdravas; viem sa
modliť k Ježišovi modlitbou jeho rán, ale k
Duchu Svätému? Ktorá modlitba je k
Duchu Svätému?“

Modlitba k Duchu Svätému je spontánna:
musí sa zrodiť v tvojom srdci. Musíš
povedať vo chvíľach ťažkostí: „Duchu
Svätý, príď“. Kľúčové slovo je: „príď“.
Musíš to však povedať ty, tvojím jazykom,
tvojimi slovami. Príď, lebo som v
ťažkostiach, príď, pretože som v temnote, v
tme, príď, lebo neviem čo robiť, príď, lebo
začínam padať. Príď, príď. To je slovo na
vzývanie Ducha Svätého. Naučme sa
častejšie vzývať Ducha Svätého.
Môžeme to robiť jednoduchými slovami,
v rôznych momentoch dňa. A môžeme so
sebou nosiť, možno v našom vreckovom
evanjeliu, tú krásnu modlitbu, ktorú Cirkev
prednáša na Turíce: «Duchu Svätý, príď z
neba a vyšli nám zo seba žiaru svetla
pravého. Príď k nám, Otče chudobných,
Darca darov sľúbených, svetlo srdca
bôľneho. Tešiteľ si najlepší, ó hosť duše
najsladší, ty sladké občerstvenie...». Príď. A
tak to pokračuje, je to krásna modlitba.
Jadrom modlitby je „príď“. Takto sa Panna
Mária i apoštoli modlili po tom, ako Ježiš
vystúpil na nebesia. Boli sami vo
Večeradlea vzývali Ducha Svätého.
Urobí nám dobre, ak sa budeme často
modliť: Príď Duchu Svätý. A prítomnosťou
Ducha si uchováme slobodu. Budeme
slobodní, slobodnými kresťanmi, nie
pripútanými k minulosti v negatívnom
zmysle slova, nie reťazami spútaní s
praktikami, ale slobodní kresťanskou
slobodou, ktorá nám dáva dozrievať. Táto
modlitba nám pomôže kráčať v Duchu, v
slobode a v radosti, pretože keď príde
Duch Svätý, príde radosť, skutočná radosť.
Boh vás žehnaj.
Pápež František, november 2021

Farské oznamy
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 vysluhujeme: Pondelok, utorok, streda a piatok od 17:00, štvrtok a
sobota od 17:30
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Mária Magdaléna
Mária Magdaléna patrí k najznámejším
biblickým postavám. Ako jej meno
prezrádza,
pochádzala
z
mestečka
Magdala, ktoré ležalo pri Galilejskom
jazere. Evanjeliá na dvoch miestach
uvádzajú, že Ježiš z nej vyhnal sedem
zlých duchov (Mk 16,9 a Lk 8,2). Po tejto
udalosti sa zaradila medzi Ježišových
učeníkov (medzi nich patrili nielen
apoštoli, ale aj mnoho iných mužov a
žien). Bola prítomná na Ježišovej krížovej
ceste, pri jeho mučení a ukrižovaní, ale aj
pri pohrebe. Prvý deň týždňa po sobote sa
spolu s Janou a Máriou Jakubovou vybrali
k hrobu, aby pomazali Ježišovo mŕtve telo,
ako to bolo zvykom u Židov. No našli
prázdny hrob a anjelov, ktorí im povedali,
čo sa stalo. Šli to povedať apoštolom, z
ktorých Peter a Ján sa bežali presvedčiť k
hrobu, či to je naozaj tak. Tiež našli
prázdny hrob. No stále nechápali, že
naozaj vstal z mŕtvych. Apoštoli sa potom
vrátili domov, no Mária Magdaléna zostala
pri hrobe a plakala. Vtedy sa jej zjavil –
ako prvej z ľudí – sám zmŕtvychvstalý

Mohlo by vás zaujímať
Arcidiecézna púť do Gaboltova

V dňoch 16.-17.07.2022 sa bude konať
Arcidiecézna púť do Gaboltova. V sobotu
16. júla o 18.00 hod bude sv. omša s Mons.
Marekom Forgáčom, okrem toho je na
programe modlitba ruženca, adorácia, sv.
omša
novokňazov,
hudobné
pásmo
skupiny
Slnovrat.
Po
celonočnom
duchovnom programe bude slávnostnú sv.
omšu v nedeľu 17.07.2022 o 10.30 hod
celebrovať Mons. Ján Kuboš, diecézny
administrátor Spišskej diecézy. Na záver
bude požehnanie škapuliarov, prijatie
nových členov a počas púte bude možné
pristúpiť i k sviatosti zmierenia. Bližší
program
nájdete
na:
www.kearcidieceza.sk.

Stretnutie mužov

Dnes je zbierka na Pastoračné centrum.
Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť
a pastoračné centrum!

Ježiš. Ona ho najprv považovala za
záhradníka, no po chvíli ho spoznala. Tak
sa stala prvou, ktorá zvestovala apoštolom,
že Ježiš skutočne žije.
Mária Magdaléna sa niekedy stotožňuje
s inými Máriami, napr. s Máriou s Betánie,
sestrou Marty a Lazára, alebo s hriešnicou
Máriou, ktorá umývala Ježišovi nohy u
Šimona. Takisto sa stotožňuje s Máriou
Egypťankou, ktorá bola hriešnicou a po
obrátení žila ako pustovníčka pri rieke
Jordán. Podľa tradície Mária Magdaléna po
zoslaní Ducha Svätého prešla na územie
dnešného južného Francúzska (okolie
Marseille a Aix), kde ohlasovala vieru v
Krista. Potom strávila tridsať rokov na
púšti v St. Baume. Na konci svojho života
prišla do Efezu, kde zomrela. Tam ju aj
pochovali. V roku 899 preniesli jej
pozostatky do Carihradu. Zobrazuje sa v
kajúcom alebo kniežacom rúchu s
prikrytou hlavou. V baroku ju zobrazovali
ako hriešnicu.Jej sviatok slávime 22. júla.
Nech nám vyprosuje ducha pokory,
pokánia a lásky k Bohu.

Pozývame vás na Stretnutie mužov v
termíne 18. - 20. augusta do M Arény v
Prešove. Témou tohtoročného stretnutia je:
Stvorený pre dnešok. Pozvanie prijal
vzácny hosť Peter Herbeck (Renewal
Ministries - USA). Peter Herbeck sa aktívne

zapája do evanjelizácie a katolíckej
obnovy v USA, Kanade, Afrike a východnej
Európe. Je autorom knihy Duch hovorí,
keď Duch prichádza v sile a kedy a vydal
CD a brožúry o učeníctve a živote v Duchu.
Pozvaní sú všetci muži od 16 rokov. Viac
info a registrácia na maranathapo.sk.

Festival mužov

Farby, pestrosť, harmónia, krása, pokoj,
radosť, láska... Svet, v ktorom žijeme, môže
byť náročný, niekedy sa nám zdá
čiernobiely a niekedy pestrý. Pýtame sa:
„Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda
súženie, úzkosť alebo prenasledovanie...?“
Nikto a nič. Nemusíme sa báť aj keď sa
cítime slabí, chorí, nie dosť milovaní... On
nás volá k nebeskej radosti. Preto Ťa
pozývame na Festival radosti 2022 s témou
Hľadaj radosť v Pánovi v dňoch 11. - 14.
augusta 2022 vo Vysokej nad Uhom.
Prihlásiť sa môžete na stránke domcek.org účastníci do 01. augusta a dobrovoľníci do
26. júla. Viac info na stránke alebo na Fb
@domcek.

