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Ako ďalej...
depresie a zúfalstva, či hnevu. Možno tí
odvážnejší budú poznačení len väčšou
opatrnosťou a nedôverou. Dovoľte mi,
aby som však z plnosti môjho srdca zvolal
so sv. Pavlom: „Radujme sa! Opakujem
Radujme sa!“ Aj napriek ťažkostiam,
máme dôvod na radosť! Veď predsa
vidíme naše deti – ako sa tešia a hrajú! 
 Sme svedkami ľudskej lásky a
obetavosti, či službe pre vyhostených z
vlastnej krajiny...! Môžeme zakúšať, aké
je pekné sa spolu stretnúť, zajesť si a
zabaviť sa! Naposledy sme tú možnosť
mali v nedeľu pri odpustovej slávnosti na
Rozálii.
Život je veľký dar a my chceme žiť tak,
aby sme tohoto daru boli hodní! A ako
máme žiť? Myslieť len na seba a na našich
najbližších? To by bolo málo! Veď to
robia mnohí – i pohania! My chceme
myslieť v prvom rade na iných! Čo to
znamená? Asi len toľko, že si uvedomíme
jedno: svet sa netočí okolo nás, ale my
sme jeho súčasťou. Nech každý z nás
prispeje svojím vkladom k tomu, aby sa u
nás žilo lepšie. A ten lepší život nie je v
rukách politikov, ale je v našej moci.
Moje i tvoje snaženie sa o budovanie
lepšieho sveta sa deje vtedy, keď žijeme
jeden pre druhého. 
Na prahu nového školského roka Vám
prajem jedno: nežime filozofiu, že
existujeme len my, ale snažme sa žiť
pamätajúc na to, že sme tu jeden vedľa
druhého a jeden pre druhého! 

Otec Marek

Drahí moji priatelia, 
Pred niekoľkými týždňami som v
poštovej schránke našiel pozvánku na
oslavy 750. výročia obce Kokošovce.
Musím sa Vám priznať, že ma to potešilo.
Je tomu už 15 rokov, čo som odišiel z
moje prvej farnosti, kde som pôsobil ako
kaplán. Potešilo ma, že si na mňa
predstavitelia obce a veriaci spomenuli a
pozvali ma na oslavy ich jubilea. 
V živote stretneme veľa ľudí, no len málo
je tých, ktorí sa do nášho života zapíšu
zlatými písmenami. Priatelia z
Kokošoviec – patria medzi nich. A práve
na ich slávnosti som si uvedomil, že som
sa Vám už dlhšiu dobu osobne
neprihovoril, že som Vám nebol nablízku
mojím slovom! Asi tak, ako sa patrí na
jedného otca, aby hovoril so svojimi
deťmi. Aj preto na začiatku školského
roka využívam túto príležitosť k tomu,
aby som Vám adresoval pár slov. Veľmi si
vážim prácu pána kaplána Michala a
spolupracovníkov a ich úsilie o prípravu
textov do nášho farského týždenníka
Apoštol. 
Moje slová adresujem všetkým ľuďom
dobrej vôle a teším sa z toho, že sme si
blízki. Pri pohľade na to, aká je
nestabilná naša vláda, či pri hroznej
predstave z toho, či budeme mať na
úhradu energií, potravín, nájmov,
stavebných materiálov alebo pri
uvažovaní nad hrôzami vojny, môžeme
všetci - ja a aj vy upadnúť do letargie,
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Sv. Rozália, isto si sa tešila...
Minulý týždeň sme mali možnosť prežiť azda
najkrajší odpust v našej farnosti. Slávili sme
spomienku na sv. Rozáliu, patrónku proti
moru a epidémiám, ktorú Košičania
uctievali viac ako tri storočia a z vďačnosti
za odvrátenie moru v meste Košice jej
postavili a zasvätili malebnú kaplnku. Dlhé
roky bola táto kaplnka v úzadí, stala sa
skladom pre náradie a veľmi zriedka slúžila
na pohrebné obrady. Dnes je tomu úplne
ináč. Nielenže každý deň sa na tomto
posvätnom mieste slávi Eucharistia, ale
duchovný otec Marek znovu obnovil
slávenie odpustu pri príležitosti spomienky
na sv. Rozáliu vždy v prvú nedeľu mesiaca
september. Tejto odpustovej slávnosti
predchádza i duchovná príprava, tzv.
Trojdnie sv. Rozálie. Ani tento rok nebol
výnimkou, i keď program vďaka vzácnej
návšteve bol obohatený o jeden krásny
moment navyše.
Treba poukázať, že slávnosť sa začala už
brigádou a upratovaním kaplnky v sobotu
27. augusta, na ktorej sa zúčastnili ochotní
farníci a farníčky, ktorí s radosťou a
usilovnosťou pripravili kaplnku na dôstojné
slávenie. Odmenou za pilnú prácu bol
vynikajúci guľáš, ktorý s pomocníkmi uvaril
náš usilovný pán kostolník a skvelý kuchár
Lacko. 
Duchovný program sme začali už 31.
augusta otváracou svätou omšou, ktorú
celebroval Mons. Filippo Sarullo, farár
katedrály v Palerme (Sicília), kde sa
uchovávajú ostatky sv. Rozálie. Pri sv. omši
bol otec Sarullo veľmi povzbudený z našej
úcty ku sv. Rozálii a na podnet otca Mareka
sa vyslovil o možnosti dodania relikvie sv.
Rozálie priamo z Palerma. Čestným hosťom
bol Jeho Vysokopreosvietenosť Juraj,
arcibiskup michalovsko-košickej pravosláv-
nej eparchie, ktorý svojou prítomnosťou
vyjadril túžbu o spoločný dialóg a
nesebeckom hľadaní toho, čo nás spája. 
Ďalšie dni sa niesli v znamení modlitby sv.
ruženca a sv. omší, ktoré celebrovali otec
Rado a ja (kaplán Michal). Otec Rado v
kázni vyzdvihol príklad apoštolov, ktorí pre
Krista opustili všetko, v spojení so sv.
Rozáliou, ktorá pravé šťastie našla práve v
hlbokom osobnom spojení s Bohom, a
povzbudil nás všetkých, aby sme sa nebáli
vzdávať sa pre Krista a v Ňom hľadať
skutočné šťastie života. Ja som použil
príklad malého jazýčka z harmónia, ktoré 

dokáže zvukom vyplniť celý priestor
kaplnky, že aj keď sme v očiach sveta
maličkí, s Božou pomocou môžeme láskou
napĺňať velikánsky priestor okolo nás, tak,
ako sv. Rozália, ktorá bola tichá
pustovníčka, no dnes je známa po celom
kresťanskom svete ako mocná ochrankyňa
proti chorobám. V sobotu sme prežívali
bohatý duchovný program, ktorý sa začal
modlitbou sv. ruženca a  pokračoval sv.
omšou, ktorú celebroval otec Marek. Počas
príhovoru vo sv. omši otec Marek vyzdvihol
odvahu sv. Rozálie a všetkých nás
povzbudil, aby sme aj my mali v srdci
odvahu, s ktorou dokážeme v spojení s
Kristom prekonávať naše ťažkosti. Počas sv.
omše bolo požehnané harmónium, ktoré
pred 131 rokmi darovali košické dámy do
kaplnky a znovu, po celkovej oprave a vyše
60-tich rokoch mlčania, mohlo znovu
zaznieť pri sv. omšiach. Bol to pre mňa
veľmi silný moment. Po sv. omši si otec
Marek pripravil krásne zamyslenia o živote,
smútku, strachu, ale i o radosti a nádeji,
ktoré som mal česť doprevádzať jemnými
tónmi skladieb, ktoré zazneli na
novopožehnanom harmóniu. Aby sme mali
možnosť vhĺbiť sa do osobného ticha, bola
vystavená Sviatosť oltárna do deviatej
hodiny večera. Táto nezabudnuteľná
atmosféra bola umocnená sviecami a
fakľami, ktoré osvecovali cestu ku kaplnke.
Nedeľná slávnosť sa niesla v duchu
usilovných príprav, ktoré sa začali už okolo
obeda, aby na slávnosť bolo všetko hotové.
O tretej hodine sme sa modlili Korunku k
Božiemu milosrdenstvu spolu s Litániami ku
sv. Rozálii. Sv. omšu celebroval otec Marek
spolu s otcom Radom a so mnou. Spevom a
hudbou nás sprevádzal zbor sv. Cecílie na
čele s hlavným katedrálnym organistom
Viliamom Gurbaľom. V kázni nám otec
Marek, okrem iného, pripomenul, že sa
oplatí žiť a udržiavať medziľudské vzťahy,
že modlitba má zmysel hlavne vtedy, ak
vedie nie len k vypočutiu toho, o čo
prosíme, ale hlavne vtedy, ak vedie k nášmu
osobnému obráteniu a priblíženiu sa k Bohu.
Slávnosť bola zakončená eucharistickým
sprievodom po cintoríne a požehnaním
mesta a obyvateľov Košíc.
Po posile ducha sme si posilnili i naše telo
vďaka gulášu a mnohým dobrotám, sladkým
i slaným, ktoré upiekli a pripravili  ochotné
ženičky z farnosti. Boli pripravené i 

hry pre deti, ktoré sa im veľmi páčili a bolo
vidno ich úprimnú detskú radosť. Bol to
krásny čas, kedy sa i cintorín na chvíľu stal
nádherným miestom plným života.
Poďakovanie patrí v prvom rade Bohu a sv.
Rozálii za možnosť stráviť spoločne tento
vzácny čas zjednotení v spoločnej modlitbe,
i za vydarené počasie. Vďaka patrí všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o
zaobstaranie vecí a plynulý priebeh
slávnosti. Či to už bolo spomínané upratova-
nie kaplnky pred odpustom, krásna kveti-
nová výzdoba od Stanky, zaobstaranie sto-
lov cez mestskú časť vďaka Vladovi, chutný
guľáš od kuchárov a Janka z Vet-Baru
vďaka Majke, usilovnosť nášho pána kostol-
níka Lacka, ktorý rok čo rok poctivo a
svedomite pripravuje všetko potrebné na sv.
omše, pripravené hry pre deti od Lucky, roz-
nášanie svetiel Zuzkou a Luckou, napečenie 

dobrôt od našich usilovných žien ale aj
pomoc pri príprave na pohostenie, ktorej sa
zhostili viaceré ochotné žienky na čele s
Monikou a Majkou. Vďaka patrí všetkým
miništrantom, bez ktorých by sa slávnosť
nezaobišla, lektorom, spevákom a Vilovi za
doprovod hlavnej sv. omše, Martinovi za
nosenie prenosného reproduktora počas
procesie,  Martinovi za fotografovanie,
zamestnancom správy cintorína a mnohým
iným, ktorí viditeľným i neviditeľným spô-
sobom pomáhali. Všetko toto by nebolo
možné zrealizovať bez chute a ochoty
kňazov, preto vďaka patrí i otcovi Marekovi
za oživenie úcty ku sv. Rozálii a organizova-
niu tohto odpustu, ako i otcovi Radovi, ktorí
sa snažil pomôcť vo všetkom, v čom vedel.
Mne stačí radosť z obnovy harmónia a
spomienka na krásne a duchovne prežité dni
so sv. Rozáliou a s ľuďmi, ktorých mám rád.

Santa Rosalia, prega per noi.
Kaplán Michal

Na začiatku školského i akademického roka
je pekným zvykom sláviť sv. omšu „Veni
Sancte“, pri ktorej prosíme Ducha Svätého,
aby nám pomáhal pri našom štúdiu a
vzdelávaní. Dôležité je pochopiť, aký je sku-
točný zmysel tejto slávnosti. Neprosíme za
samé jednotky, za samé A-čka zo skúšok, ale
prosíme, aby Duch Svätý naplnil naše srdcia
múdrosťou a rozvahou pri hľadaní pravdy,
ku ktorej nám naše štúdium má pomáhať.

Boh nám dal dar rozumu a slobodnú vôľu.
Môžem byť prváčik, ktorý sa učí písať
písmenko po písmenku, alebo môžem byť
vysokoškolák, ktorý dokončuje svoju
diplomovú prácu, no práve vďaka poctivému
vzdelávaniu a pôsobeniu Ducha Svätého
budem schopný voliť si v živote dobro a
spoznávať pravdu. Preto „Veni Sancte“, aby
sme v múdrosti Ducha boli schopní hľadať
skutočnú pravdu, ktorá ma privádza k Bohu.

Veni Sancte

Budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu pastoračného centra. 
Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Adorácia bude v pondelok, utorok a piatok od 17:00, vo štvrtok NEBUDE.
Spovedanie pondelok, utorok a piatok od 17:00,  v sobotu od 17:30.
Farská kancelária je otvorená v úradných hodinách.
Sv. omše na sviatok Sedembolestnej Panny Márie: Farský kostol: 8:00, 10:00, kaplnka sv.
Rozálie: 15:15
V stredu 14.9. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov o 17:15 vo farskom kostole.

Farské oznamy

Na kostol: bohuznáma 10€.Milodary : Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.
Úprimne ďakujeme za Vašu podporu! Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne

podporujú našu farnosť  a pastoračné centrum!

Modlitba za duchovných otcov farnosti 
Milostivý a milosrdný Bože, ďakujeme Ti za dar našich kňazov. Prostredníctvom nich
prežívame Tvoju prítomnosť vo sviatostiach. Milostivý Ježišu, vypočuj pokorné prosby
svojich kňazov. Daj im hlbokú vieru, jasnú a pevnú nádej a horúcu lásku, ktoré budú v
priebehu ich kňazského života narastať. Milujúca Matka Mária, Matka kňazov, prijmi k srdcu
svojich najmilších synov, ktorí sú Ti blízko pre ich kňazskú vysviacku a pre moc, ktorú
dostali, pokračovať v diele Kristovom vo svete, ktorý ho tak veľmi potrebuje. Amen.


