
Cesta pod Hradovou III/3037, 040 01, Košice
Utorok : 16:00 - 17:00, Štvrtok : 19:00 - 19:30 
0948 29 06 07 , www.svondreja.sk 
farnostsvondreja@gmail.com                                                                  

Farár :               JCDr. Marek Ondrej
prokurátor, advokát Apoštolského Tribunálu Rímskej Roty
Kaplán :            Mgr. Michal Bodnár
Duchovný otec :  doc.ThDr.Radoslav Lojan, PhD.
                             Dekan Teologickej fakulty v Košiciach  

 

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

SK43 0900 0000 0050 4444 0094

Apoštol
 Informačný list                    V.ročník/39/2022 

Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice
                                                              Dobrovoľný príspevok

 

Bankový účet Kaplnky sv. Rozálie                    
SK17 0900 0000 0051 1082 0766

Bankový účet filiálky Horný Bankov                
SK19 0900 0000 0051 1082 1603

Milodar je možné poslať na účet 
Pastoračného centra

SK49 0900 0000 0050 4443 9501

     25.9.2022                  26. nedeľa cez rok

Strach nesmie vyhrať
Moja babka občas spomínala, ako
ustráchaní stáli v zárubniach dverí, keď
bombardovali Prešov v roku 1944. No
mnohí títo ľudia majú čosi spoločné, čo
môže byť aj pre nás istým povzbudením. I
keď sa báli, mali strach, prežívali
neistotu, ktorú zaklincoval nastupujúci
komunistický režim, predsa si mnohí
udržali v sebe poklad. Vieru.

Asi si teraz v duchu dodáme: Ale z viery
sa nenajem. Z viery nenatankujem,
nezaplatím účty, nezakúrim v dome. Z
viery sa nepostarám o deti, nezabezpečím
ich. A je to pravda! No viera nás
povzbudzuje, aby sme sa nebáli predierať
ťažkosťami. Aby sme neostali len tak
nečinne stáť bez chute ísť ďalej. Koľkí
prežili na vlastnej koži hrôzy vojny,
hladu, nedostatku. Ale šli ďalej, nevzali
sa. A to aj vďaka viere, ktorú mali hlboko
zakorenenú vo svojich srdciach. Veriť
neznamená byť verný Bohu iba keď mi je
dobre a mať vedomie, že bude iba dobre.
Veriť znamená vnímať blízkosť Boha, aj
keď sa zdá byť ďaleko. Veriť znamená
prosiť o požehnanie, aj keď sa zdá, že sa
na mňa všetko valí. Veriť znamená mať
nádej, i keď všade okolo je beznádej. K
takejto viere vás povzbudzujem, i keď
budú ťažkosti hmotné i duchovné. Nech
strach a obavy nikdy neumlčia v nás
svetlo nádeje, ktoré je v Bohu. Nech v nás
nikdy neuhasia, hoc iba malý, plamienok
viery.

Kaplán Michal

Kríza na politickej scéne, inflácia, rast
cien potravín a energií, neutíchajúci
konflikt na Ukrajine, pandémia, neistota,
obavy... Dnes nás všade dookola doslova
prenasledujú tieto pojmy a myšlienky.
Berú nám energiu, radosť, istotu. A k
tomu dnešné Evanjelium o boháčovi a
Lazárovi akoby premietalo obraz dnešnej
spoločnosti, kde „mocní tohto sveta“ sa
majú aj napriek všetkému dobre a bežní
ľudia strácajú pevnú pôdu pod nohami.
Tu nestačí povedať, že bude dobre, že
treba nejako vydržať. Tu nestačí nad tým
iba mávnuť rukou. 
Ako potom môžem v takejto situácií
prežívať radosť, ku ktorej ma Boh pozýva,
keď možno začínam mať pocit, akoby
toto všetko Boh ani nevidel? Správne! Je
to iba pocit, že Boh nevidí. Boh toho vidí
a vie oveľa viac, ako si viem predstaviť. A
aj keď sa zdá, že sa vzdialil, práve vtedy
je možno oveľa bližšie, ako si môžem
myslieť.
Strach je prostriedkom Zlého. Využíva
ho, aby sme prestali dôverovať, neskôr aj
veriť a nakoniec, aby sme stratili aj tú
poslednú nádej. Nie, nemyslím strach o
deti, či sa vrátia domov v poriadku,
nemyslím strach, ktorí pociťujeme o
svojich blízkych, keď o nich nič nevieme.
Tento strach je dôkazom, že nám na nich
záleží. Tento strach nevedie k beznádeji. 
Možno sme s údivom počúvali kedysi
zážitky našich starých rodičov z Druhej
svetovej vojny. Čím všetkým si museli
prejsť, čo všetko zažili, aké hrôzy videli. 
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Zbierka na výstavbu pastoračného centra z minulej nedele činila 791,50 € , 
na Hornom Bankove 61,70 € .  Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Celodiecézna púť do Obišoviec
V dňoch 01.-02.10.2022 sa v sanktuáriu
Ružencovej Panny Márie v Obišovciach
koná celodiecézna púť. Úvodnú sv. omšu
spojenú s fatimskou pobožnosťou o 15.30
hod celebruje arcibiskup Mons. Bernard
Bober. Po nej nasleduje program až do
nasledujúceho dňa, kde sú zahrnuté
modlitby ruženca a krížovej cesty, sv. omše
za chorých, za mladých, za rodiny a
rozpadnuté manželstvá či celonočná
adorácia. Slávnostnú svätú omšu v nedeľu o
10.30 hod celebruje arcibiskup Mons.
Bernard Bober a kazateľom bude Mons.
Jozef Jarab, bývalý rektor KU v
Ružomberku. 

Svätá omša za zdravotníkov
Septembrová svätá omša za život v
Košiciach bude osobitne venovaná
zdravotníkom. Dlhodobá služba chorým je
iste krásna, no aj mimoriadne náročná. 
 Pozývame všetkých lekárov, zdravotné
sestry, ošetrovateľov a ďalší zdravotnícky
personál na krátku duchovnú obnovu pri sv.
omši za život. Bude sa konať vo štvrtok, 

29. septembra 2022 v Uršulínskom kostole
v Košiciach. Program začne o 17:00 hod
príhovorom lekára - patológa, MUDr.
Františka Gmittera, ktorý slúži v UNLP
Košice. O 17:15 hod bude o. Dušan Škurla
sláviť sv. omšu so zamyslením o
zdravotníckej službe ako anjelskej profesii.
Na záver kňazi udelia zdravotníkom
osobitné požehnanie.

Košické Hanusove dni
Pozývame Vás na Košické Hanusove dni -
mestský akademický festival na prieniku
kresťanstva a dnešnej spoločnosti s
tohtoročnou témou "Stretnutie identít". V
dňoch 21. až 23. októbra 2022 budeme
hľadať odpovede na otázky: Sú
konzervatívci na križovatke? Aké by malo
byť katolícke umenie? Ako pomôcť obetiam
sexuálneho zneužívania? a veľa iných. 
 Festival sa uskutoční v DKC Veritas na
Dominikánskom námestí v Košiciach. 
 Permanentky za zvýhodnenú cenu je
možné kúpiť do 12.10.2022 a taktiež je v
ponuke online permanentka. Viac info a
lístky nájdete na hanusovedni.sk.
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Traja svätí anjeli, Michal, Gabriel a Rafael,
sa často nazývajú archanjelmi pre ich
významné postavenie v Božej službe.
Naznačujú to slová anjela Gabriela, ktoré
povedal Zachariášovi pri zvestovaní
narodenia Jána Krstiteľa: „Ja som Gabriel,
ktorý stojím pred Bohom.“ O anjelovi
Michalovi sa výslovne hovorí, že je
archanjel, „jeden z prvých kniežat, veľké
knieža“. Anjel Rafael zasa po splnení
svojho poslania prezrádza Tobiášovej
rodine: „Ja som anjel Rafael, jeden zo
siedmich, ktorí stojíme pred Pánom.“ 
Mená troch archanjelov vyjadrujú ich
osobitné úlohy. Micha(e)l znamená v
hebrejskej reči: „Kto ako Boh?!“ Je to akýsi
druh bojového výkriku, s ktorým vodca
nebeského vojska porážal Božieho odporcu
- Lucifera a jeho anjelov. Meno Gabriel
znamená „Božia sila“ a Rafael „Boží liek“.
Anjel Michal sa spomína v knihe proroka
Daniela. Prvý raz sa spomína ako Danielov
pomocník. Inokedy sa uvádza ako osobitný
ochranca vyvoleného národa. Ďalej sa
spomína v liste apoštola Júdu, a to priamo
s označením archanjel. Napokon o ňom

hovorí Zjavenie sv. apoštola Jána: „V nebi
totiž povstal boj. Michal a jeho anjeli
bojovali proti drakovi.“
O anjelovi Gabrielovi hovorí Biblia na
štyroch miestach. Dva krát sa spomína v
Danielových proroctvách a dva krát
spomína anjela Gabriela Lukášovo
evanjelium, keď v prvej kapitole hovorí o
zvestovaní narodenia Jána Krstiteľa a o
zvestovaní narodenia Ježiša Krista. V
obidvoch prípadoch je Božím poslom anjel
Gabriel.
Anjel Rafael vystupuje vo veľkej časti
Tobiášovej knihy ako sprievodca, ochranca
a uzdravovateľ. Jeho meno sa výslovne
uvádza niekoľko ráz.
Úcta svätých archanjelov sa rozšírila v
Cirkvi už v skorom stredoveku. V
predkoncilovom liturgickom kalendári mal
každý z nich vyhradený osobitný deň. Po
Druhom vatikánskom koncile majú
spoločný sviatok 29. septembra. Kedysi to
bol sviatok sv. archanjela Michala, ktorý
pripadal na výročitý deň posvätenia
baziliky sv. Michala pri rímskej ceste Via
Salaria.

Adorácia bude v pondelok, utorok a piatok od 17:00, vo štvrtok po sv. omši do 19:00.
Spovedanie pondelok, utorok a piatok od 17:00, vo štvrtok od 17:30.
V stredu 28.9. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov o 17:15 vo fars. kostole.
V sobotu 1.10. bude pred sv. omšou večeradlo o 17:00 vo farskom kostole.
Ružencové bratstvo vás srdečne pozýva na slávnosť Ružencovej Panny Márie do Vyšnej
Šebastovej dňa 11.10.2022. Prihlásiť sa môžete do 30.9.2022. Poplatok pre neruženčiarov je
3€. Hárok nájdete vzadu za lavicami pred vchodom na chór. Bližšie info u p. Rendošovej.
Srdečne vás pozývame vás na koncert organa a harmónia v sobotu 8.10. o 18:45 vo
farskom kostole. Bližšie info na plagáte.
Ohlášky: Jakub Popovec a Lucia Belušová sa ohlasujú 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

Modlitby a pôst za kňazov
Spoločenstvo Modlitby za kňazov aj v tomto roku pozýva k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-
dňová reťaz pôstu a modlitieb bude trvať od sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda od 15.9.
do 24.10.2022. Môžete si vybrať ľubovoľný deň (prípadne aj viac) v tomto období a obetovať
ho za našich duchovných otcov. Naše obety a modlitby potrebujú kňazi starí a chorí, kňazi so
zraneným srdcom, spútaní rôznymi závislosťami, alebo takí, ktorí sa cítia vyhorení. Pôst môžete
obetovať za pastierov vo svojej farnosti, za kňaza, ktorý vás krstil, či vyslúžil a aj dnes vysluhuje
sviatosti. Môžete ho tiež obetovať za nové povolania do kňazstva. Odporúčame pôst, ako ho v
Katolíckej cirkvi prežívame na Popolcovú stredu a Veľký piatok alebo inú primeranú formu
pôstu. Dňa 22.102022 sa koná Púť za kňazov v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.
Viac o iniciatíve nájdete na postaputzaknazov. V našej farnosti sa do tejto pôstnej reťaze
zapojíme od 26.10.-24.10.2022 s úmyslom za našich duchovných otcov farnosti.
Zapísať sa môžete na hárok na nástenke pri východe z kostola.

Traja archanjeli Michal, Gabriel a Rafael Blahoželanie k meninám
Drahý náš duchovný otec Michal, 
k Vašim meninám Vám želáme veľa Božieho požehnania, milostí, zdravia, šťastia,
lásky. Od Vášho patróna archanjela Michala Vám vyprosujeme všetko dobré, nech Vás
ochraňuje a sprevádza v osobnom i pracovnom živote. 
Nech ste požehnaný a Bohom milovaný vo svojej kňazskej službe a nech sa Vám splní
všetko, čo si od Pána Boha vyprosujete ! 

Zo srdca želá spoločenstvo veriacich z Podhradovej.


