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

Podhradová
Nedeľa
30.10.

31. nedeľa 
cez rok

 

Pondelok
24.10.

Utorok
25.10.

Streda
 26.10.

Štvrtok
27.10.

Piatok
28.10.

 

8:00

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/43/2022 

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

     23.10.2022                  30. nedeľa cez rok

Vinník – obeť ; Hriešnik – spravodlivý...
 Možno i celá jeho rodina trpí. Možno i
rodina strelca prežíva bolesť z jeho skutku a
následnej smrti. Nakoniec možno zistíme, že
obetí je viac, ako vyzerá. Obetí
nezodpovednosti, obetí nenávisti, obetí
vlastného svedomia, obetí bolesti... 
To všetko má za príčinu konanie Zlého vo
svete. To konanie, ktoré je tu s nami už od
počiatku. Čo môžeme urobiť my?
Neprepadať tendencii bezhlavo súdiť,
neprepadať tendencii splynutia s davom,
neobviňovať celú spoločnosť a na tomto
základe konať pochody a dokonca pod
vplyvom spoločnej emócie podsúvať zmenu
zákona v parlamente. My môžeme kľaknúť
na kolená a modliť sa za obete i na jednej i
na druhej strane. Modliť sa za seba, za svoje
rodiny, za svojich blízkych, aby sme sa
neocitli v takejto situácií. Je potrebné
hľadať, kde sa stala chyba. Všeobecne, chyba
sa stala, keď Adam a Eva neposlúchli Boha.
No v tejto neposlušnosti je koreň každého
zla, i toho nášho osobného. Ale máme liek.
Je ním priznanie a prosba mýtnika: „Bože,
buď milostivý mne hriešnemu.“ Ale v tejto
prosbe sa skrýva i dôsledok, že ak pocítime
Božiu milosť, sami sa staneme milosrdnými.
Byť milosrdný ale neznamená všetko
odpúšťať. Byť milosrdný znamená rešpe-
ktovať dôsledky, nesúhlasiť so zlom, ale na
druhej strane nestratiť postoj ľudskosti. 
Nie nenávisť, nie pochody, nie zmeny
zákonov zmenia spoločnosť. Ale zmením ju
ja sám, ak začnem u seba. „Bože, buď
milostivý mne hriešnemu“ nech nie je len
prosba o odpustenie. Nech je to v prvom
rade vyjadrenie túžby po láske. A po tej
túžia aj obete, aj vinníci.

Kaplán Michal 

V týchto týždňoch Slovenskou spoločnosťou
rezonujú dve tragické udalosti. Nešťastná
havária na zastávke a cielená streľba pred
barom. Dokopy vyhaslo 7 ľudských životov a
život strelca. Pri takýchto udalostiach je
jasne pomenovaný vinník a obeť. Jedno-
ducho povedané: ten zlý a ten dobrý
(nevinný). Po tragédii na zastávke začali
policajné kontroly zamerané práve na alko-
hol. Internetom sa začali šíriť správy o opi-
tých vodičoch, ktorí mali rôzne nehody.
Spoločnosť začala vnímať výraznejšie tento
problém. A je to správne. Treba byť obozre-
tný, zodpovedný a vnímavý na dané problé-
my.  Po tragédii, kde vyhasli životy dvoch
ľudí a nakoniec i strelca sa dvihla vlna
pietnych spomienok a na politickej scéne sa
začali hýbať isté veci. Ale... Po nehode bol
označený jeden vinník: opitý vodič. Po
streľbe sa za vinníkov začali označovať rôzni
politici, skupiny, hnutia, ľudia s odlišným
názorom ako je teraz v móde. Odrazu, akoby
celá spoločnosť mohla za smrť dvoch
mladých ľudí. 
Aký je tu rozdiel? Prečo nikto neobviňuje z
nehody krčmárov, ktorí nalievajú,
obchodníkov, ktorí predávajú alkohol,
výrobcov a distribútorov, a nakoniec
každého, kto si kúpi fľašu alebo dá si za
pohárik. Lebo to nie je „in“, nie je to až tak
aktuálne. Každý nezodpovedný a zlý čin
treba odsúdiť. Ale netreba zabúdať pri tom
všetkom ostať človekom. Ježiš nám to krásne
ukazuje na príklade farizeja a mýtnika.
Farizej si bol istý svojou spravodlivosťou a
preto nemal problém ukázať na mýtnika ako
na hriešnika. Ježiš naopak vyzdvihuje
mýtnika, pretože mal v srdci ľútosť. Možno
takúto ľútosť má v sebe vodič z nehody.
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Na strechu kostola: Bohuznáma rodina 100 €.
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Svätá omša za život
Pozývame všetkých priateľov a
podporovateľov kultúry života na košickú
svätú omšu za život, ktorá sa bude sláviť vo
štvrtok, 27. októbra 2022 v Uršulínskom
kostole so začiatkom o 17:00 hod. Osobitne
pozývame tehotné mamičky. Zoči-voči
tehotenským ťažkostiam a obavám chceme
rozjímať nad slovami Svätého Písma, ktoré nás
povzbudzuje: „Oblečte si Božiu výzbroj, aby
ste mohli čeliť úkladom diabla.“ V závere
slávenia kňazi požehnajú tehotné mamičky a
ich rodiny.

 
Teologické večery

V spolupráci s UPC sv. košických
mučeníkov a Teologickej fakulty KU aj
tento semester pokračujú Teologické
večery. Prvýkrát sa stretneme 24.10.2022 o
20:15 v UPC-čku na Rooseveltovej 12 v
Košiciach. Diskutovať budeme na tému “Je
nevyhnutné chodiť do kostola?”. Viac info
nájdete aj na facebooku @Teologická
fakulta v Košiciach.

Duchovné cvičenia
V Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove sa v
dňoch 10.-13.11.2022 budú konať duchovné
cvičenia s o. Ľubomírom Pilarčíkom,SJ na
tému "Modlitba milujúcej pozornosti".
Prihlasovanie v pracovných dňoch 8.00 -
16.00 hod na t.č. 0948 892 929 alebo
emailom na domsj.po@gmail.com. Príspevok
je 69 eur (študenti do 26 rokov 54 eur). Viac
info na jezuiti.sk.

Stretnutia pre mladých mužov, 
ktorí rozlišujú povolanie

Teologická fakulta KU pozýva mladých
mužov nad 17 rokov, ktorí v sebe cítia
kňazské povolanie a radi by spoznali
seminárne prostredie, na sériu stretnutí pre
spoznanie priebehu formácie. Stretnutie
prvého kontaktu bude 10.12.2022 o 10:00
hod. Súčasťou stretnutia je prehliadka
priestorov propedeutika, priestorov
seminára, možnosť stretnutia s
predstavenými seminára a seminaristami.
Prípravné stretnutie bude 14.01.2023 o
9:30 hod a je určené pre tých, ktorí už v
minulosti absolvovali stretnutie prvého
kontaktu a naďalej zvažujú cestu kňazského
povolania. Prípravné stretnutie možno
absolvovať viackrát Nie je určené pre tých,
ktorí sa o prijatie v našom seminári
uchádzali a dostali trvalo zamietavú
odpoveď. Víkendovka: 24.-26. 2. 2023.
Stretnutia sa začínajú vždy v uvedenú
hodinu v budove Teologickej fakulty v
Košiciach, Hlavná 89 (vrátnica Teologickej
fakulty). Zodpovedným za prípravu a
vedenie Nultého ročníka je prefekt
Propedeutika o. Marek Kunder a špirituál
Kňazského seminára o. Peter Ceľuch. Z
organizačných dôvodov je žiadúce, aby tí,
ktorí sa chcú zúčastniť na týchto
stretnutiach (okrem Dňa otvorených dverí)
vopred potvrdili svoju účasť na stretnutí  na
adrese:spiritual2@kske.sk,propedeutikum@
kske.sk. Viac info na fb: @Teologická
fakulta v Košiciach.

Adorácia bude v pondelok, utorok a piatok od 17:15, vo štvrtok po sv. omši do 19:00.
V mesiaci október sa spoločne modlíme sv. ruženec v pondelok, utorok, štvrtok a piatok o
17:30.
Spovedanie: pondelok, utorok a piatok od 17:15-17:50, vo štvrtok a sobotu od 17:30-
17:50.
V stredu 26.10. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov o 17:15 vo farskom
kostole.
V stredu 2.11. bude o 18:00 slúžená sv. omša vo farskom chráme za našich drahých
zosnulých. Ich mená a dobrovoľný milodar môžete vložiť do urny v kostole, ktorá je na to
vyhradená.
Dnešnú nedeľu je zbierka na podporu misií.
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Farské oznamy

Milodary

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

Rajonizácia farnosti sv. Ondreja, Košice – Podhradová podľa ulíc:
 

Farnosť sv. Ondreja, apoštola, v Košiciach, v časti Podhradová, 
vzhľadom k teritoriálnych hraniciam určeným v dekréte 701/13 zo 17.06.2013, 

má na svojom teritóriu nasledujúce ulice:
 

Atletická, Bankov, Bežecká, Cesta na Bankov, Cesta pod Hradovou, Cyklistická,
Čermeľská cesta, Čermeľské prielohy, Čermeľské údolie, Dobšinského, Ďumbierska,
Gerlachovská, Gogoľova, Havlíčkova, Hlinkova (časť smerom k TJ Lokomotíva a Parku
mládeže), Horolezecká, Hrbová, Huncovská, Hurbanova, Chrastie, Jahodná, Jahodová,
Jazdecká, Jedľová, Junácka, Kavečianska cesta, Komenského (časť od štadióna TJ
Lokomotíva po križovatku Watsonova – Hlinkova), Končistá, Kostolianska cesta, Lesná,
Letecká, Lomnická, Májová, Malinová, Mánesova, Mengusovská, Na stráni, Nám.
nádeje, Národná trieda, Park Anička, Park mládeže, Pod kaštieľom, Pod šiancom, Pod
vlekom, Polianska, Potočná, Slavkovská, Slovenského, Solisková, Suchodolinská,
Športová, Štrbská, Tŕňová, Turistická, Urbánkova, Vihorlatská, Višňová, Vnútorný
červený breh, Vodárenská, Vonkajší červený breh, Watsonova (časť smerom k
Botanickej záhrade), Za štadiónom, Záhradná, Zoborská, Žľaby. 

 

O týždeň sa zo soboty na nedeľu mení letný čas na zimný. 
Čas sa posúva o hodinu späť.

Zbierka na výstavbu Pastoračného centra  
z minulej nedele činila 812,54 €, na Hornom Bankove 121,71 €. 

Ďakujeme za vašu štedrosť na tento účel.
 

Modlitby za kňazské povolania 

Pane, ty si chcel spasiť ľudí a založil si Cirkev ako spoločenstvo bratov a sestier
spojených tvojou láskou. Naďalej prechádzaj medzi nami a povolávaj tých, ktorých si
si vyvolil, aby boli hlasom tvojho Svätého Ducha, kvasom spravodlivejšej a bratskejšej
spoločnosti. Vypros nám u nebeského Otca takých duchovných vodcov, akých naše
spoločenstvo potrebuje: opravdivých kňazov živého Boha, ktorí osvietení tvojim
slovom dokážu vyučovať a hovoriť ako ty. Daj, nech tvoja Cirkev rastie hojným
počtom tebe zasvätených osôb, ktoré ti dokážu odovzdať všetko, aby si mohol spasiť
všetkých.

Amen.


