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

SK49 0900 0000 0050 4443 9501
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POKLONA od 9:00 – 18:00
Omša s platnosťou na nedeľu
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Podhradová

Slovo života - August 2022
„Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu

bratovi, keď sa proti mne prehreší? 
Azda sedem ráz?“

Pritom tu nejde o to, aby sme odpúšťali
človeku, ktorý nám neprestajne robí zle, ale
skôr o to, aby sme opakovane odpúšťali vo
svojom srdci. Skutočné odpustenie, vďaka
ktorému sa človek cíti slobodný, zvyčajne
nastáva postupne. Nie je to pocit, nie je to
zabúdanie: je to rozhodnutie, ktoré by mal
veriaci urobiť nielen vtedy, keď sa
previnenie opakuje, ale aj vždy, keď si naň
spomenie. Preto je potrebné odpustiť
sedemdesiatkrát sedem.
Chiara Lubichová napísala: „Ježiš (...) mal
teda na mysli predovšetkým vzťahy medzi
kresťanmi, medzi členmi toho istého
spoločenstva. Takto sa teda musíš správať
predovšetkým k ostatným bratom a sestrám
vo viere, ktorých máš v rodine, v práci, v
škole alebo v spoločenstve, ak si jeho
členom. Vieš, ako často chce človek odplatiť
utrpené príkorie nejakým činom alebo
patričným slovom. Vieš, ako sa pre rozdielne
povahy, nervozitu či iné príčiny často
prejavuje nedostatok lásky medzi ľuďmi,
ktorí spolu žijú. Dobre si uvedom, že len s
postojom neprestajne obnovovaného
odpúšťania je možné zachovať medzi bratmi
pokoj a jednotu. Vždy budeš mať sklon
myslieť na chyby svojich bratov, pripomínať
si veci z ich minulosti, chcieť, aby boli iní,
ako sú... Musíš si zvyknúť pozerať sa na nich
novými očami a vidieť ich samotných ako
nových, vždy a okamžite ich celých prijímať,
aj keby neprejavili ľútosť.“

„Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu
bratovi, keď sa proti mne prehreší?

 Azda sedem ráz?“ (Mt 18, 21)
Text osemnástej kapitoly Matúšovho
evanjelia je veľmi bohatý, Ježiš tu dáva
učeníkom pokyny, ako majú žiť vzťahy v
novovzniknutom spoločenstve. Peter sa vo
svojej otázke vracia k slovám, ktoré Ježiš
vyslovil len pred chvíľou: „Keď sa tvoj brat
prehreší proti tebe...“ Ježiš hovoril ďalej a
krátko nato ho Peter prerušil, ako keby si
uvedomil, že nie celkom pochopil, čo jeho
Učiteľ práve povedal. A tak mu kladie jednu
z najdôležitejších otázok o ceste, ktorou sa
musí Kristov učeník uberať. Koľko ráz treba
odpustiť?

„Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu
bratovi, keď sa proti mne prehreší? 

Azda sedem ráz?“
Klásť si otázky je súčasťou cesty viery. Kto
verí, nemá všetky odpovede, ale zostáva
verný napriek otázkam. Petrova otázka sa
netýka hriechov proti Bohu, ako skôr toho,
čo robiť, keď sa brat dopustí hriechu proti
inému bratovi. Peter si myslel, že je dobrým
učeníkom, keď dokáže zájsť tak ďaleko, že
odpustí až sedemkrát. Ježišovu odpoveď
obratom neočakával a zaskočila jeho istotu:
„Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale
sedemdesiatsedem ráz“ (Mt 18, 22). Učeníci
dobre poznali slová Lamecha, Kainovho
krvilačného syna, ktorý spieva o opakovaní
pomsty až sedemdesiatkrát sedem. Ježiš v
narážke na tento výrok kladie nekonečné
odpustenie ako protiklad bezhraničnej
pomsty.

Podhradová

Rozália

Za odvrátenie epidémie a vojnyRozália

16:00 Za odvrátenie epidémie a vojnyRozália

18:00

Za odvrátenie epidémie a vojny

Rozpis svätých omší,   20. nedeľa cez rok

 
NANEBOVZATIE PREBL. 

PANNY MÁRIE

Ľub. spomienka

18:00

16:00

Féria

Slávnosť – prik. sviatok

16:00

+ Jolana

+ Mária

Sv. Štefana Uhorského

Za odvrátenie epidémie a vojny

9:00

+ Miroslav

+ Eva

Za odvrátenie epidémie a vojny

Féria

Ľub. spomienka
Sv. Heleny

+ Ľubomír

16:30

Za odvrátenie epidémie a vojny



Budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu Pastoračného centra. 
Pán Boh zaplať za vaše dary.

 
   Aj v tomto roku konáme prosebnú púť k sv. Rozálii s úmyslom 
za odvrátenie epidémie, ochranu mesta Košice a jeho obyvateľov. 

Pozývame vás na slávenie Trojdnia sv. Rozálie, jej sviatku a odpustovej
slávnosti.

 
Sv. Rozália, pustovníčka zo Sicílie je patrónkou proti moru a epidémiám.  

S naším mestom je spojená od roku 1715 kedy jej Košičania postavili 
kaplnku ako poďakovanie za ukončenie moru v roku 1709. 

 
V čase pandémie koronavírusu boli v kaplnke natrvalo 

v septembri 2020 inštalované jej relikvie.
 

Program:
Trojdnie sv. Rozálie: 

Štvrtok, piatok (1.9.2022 – 2.9.2022)
15:15 modlitba sv. ruženca

16:00 sv. omša spojená s modlitbami za odvrátenie epidémie, 
uctenie relikvií sv. Rozálie.

 
Sobota (3.9.2022)

16:00 modlitba sv. ruženca
17:00 slávnostná sv. omša (spieva vokálny súbor Gregoriana)

18:00 kompletórium (súbor Gregoriana)
19:00 – 21:00 nočné bdenie s pustovníčkou pri Eucharistii (adorácia)

 
Odpustová slávnosť: 

Nedeľa (4.9.2022)
15:00 korunka k Božiemu milosrdenstvu

15:15 – odpustová sv. omša (s modlitbami aj za zosnulých) 
spieva zbor Cecília z Košickej katedrály

Po sv. omši bude Eucharistický sprievod v areáli cintorína, 
požehnanie pútnikov, mesta a jeho obyvateľov.

 
Po skončení sprievodu vás pozývame na spoločné AGAPE.

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

a pastoračné centrum!

       14.8.2022                     20. nedeľa cez rok      14.8.2022                        20. nedeľa cez rok

„Pane, koľko ráz mám odpustiť vojmu
bratovi, keď sa proti mne prehreší? 

Azda sedem ráz?“
Všetci sme členmi spoločenstva „tých,
ktorým bolo odpustené“, pretože
odpustenie je Boží dar, ktorý vždy
potrebujeme. Vždy by sme mali žasnúť nad
nesmiernym milosrdenstvom, ktoré
prijímame od Otca, ktorý nám odpúšťa, ak
aj my odpúšťame svojim bratom a sestrám.
Existujú situácie, v ktorých nie je ľahké
odpustiť, situácie, ktoré sú dôsledkom
politických, sociálnych a ekonomických
podmienok, v ktorých môže odpustenie
nadobudnúť komunitný rozmer. Existuje
mnoho príkladov ľudí, ktorí vďaka pomoci
a podpore komunity dokázali 

odpustiť aj v tých najnáročnejších
situáciách.Osvaldovi z Kolumbie sa
vyhrážali smrťou a videl, ako zabili jeho
brata. Dnes vedie asociáciu roľníkov, v
ktorej sa venuje reštartu ľudí, ktorí boli
priamo zapojení do ozbrojeného konfliktu v
ich krajine.
„Bolo by ľahké odpovedať na pomstu
ďalším násilím, ale ja som povedal nie,“
vysvetľuje Osvaldo. „Zvládnuť umenie
odpúšťať je veľmi, veľmi ťažké, ale zbrane
alebo vojna nikdy nie sú alternatívou, ktorá
vedie ku premene života. Cesta k premene
vedie cez schopnosť dotknúť sa duše
druhého človeka a na to nie je potrebná
pýcha ani žiadna moc: treba pokoru a to je
cnosť, ktorá sa buduje najťažšie.“

Letizia Magriová

Adorácia bude v pondelok, utorok, stredu a piatok od 17:00, vo štvrtok od 18:30 do 19:00.
Spovedanie pondelok, utorok, streda a piatok od 17:00, vo štvrtok a sobotu od 17:30.
Farská kancelária je v mesiaci august otvorená po sv. omši.
Dňa 20.8. (sobota) bude farská celodenná poklona. Prosím, zapíšte sa do zoznamu na
nástenke. 
Dňa 4. septembra bude odpustová slávnosť v kaplnke sv. Rozálii. Dávame do
pozornosti duchovný program, ktorý nájdete vo farskom liste Apoštol. 
Ohlášky: Pavol Tóth a Michalela Maruchničová sa ohlasujú tretí krát. Zahrňme týchto
snúbencov do svojich modlitieb.

Farské oznamy

Prosebná púť k sv. Rozálii 

Mohlo by vás zaujímať
Vysoké Tatry pre slobodných

Pozývame slobodných kresťanov od 28
rokov na víkendový pobyt s turistikou do
Tatier. Miesto pobytu je Stará Lesná,
termín od 26.-29.8.2022, cena 95€ zahŕňa:
3x ubytovanie + pol penzia + registračný
poplatok. V rámci programu je možné
absolvovať turistiku Mlinickou a
Furkotskou dolinou, prípadne ľahšia
turistika, kúpanie v Aqacity Poprad, bude
tiež opekačka a túra zo Štrbského na
Popradské pleso, prípadne Sliezsky dom.
Viac info na plagáte na vyveska.sk alebo
po registrácii na mail
slobodni28plus@gmail.com.

Angelus Púť hľadajúcich
Pýtaš sa, aká je tvoja cesta k svätosti? Pýtaš
sa, či ťa Pán povoláva k manželstvu, k
zasvätenému životu alebo kňazstvu?
Pozývame Ťa na Angelus Púť hľadajúcich,
na ktorej sa budeme spoločne zjednocovať v
modlitbe a prosiť za milosť rozlíšenia svojho
povolania.Termín: 2.9.-4.9.2022, miesto:
Škutovky (pri Ružomberku). Program:
putovanie prírodou, svedectvá, rozhovory s
manželmi a zasvätenými, duchovný
program, zábavný večer. Hosť: br. Efrém T.
Zemjánek, OFM, Téma: Boh, ktorý tvorí.
Príspevok na stravu a ubytovanie: 55 eur.
Púť je určená pre hľadajúcich účastníkov vo
veku do 40 r. Viac info na angelus.sk.

http://vyveska.sk/
mailto:slobodni28plus@gmail.com
http://angelus.sk/

