Apoštol

Rozpis svätých omší, Zjavenie Pána
Pondelok
7.1.

O Panne Márii
votívna omša

Podhradová 18:00

+ Terézia, Rudolf

féria

Podhradová 18:00

+ Zuzana

féria

Podhradová

Utorok
8.1.

Streda
9.1.

Štvrtok
10.1.

Piatok
11.1.

7:00

+ Ondrej, Anton,
Margita, Stanislav

féria

Podhradová 18:00

+ Alžbeta, Jozef

féria

Podhradová 18:00

+ rod. Kuchárova
a Ján

8:00

ZBP pre Daniela,
Kristínu, Amáliu,
Viktora

Sobota
12.1.

Nedeľa Krst Krista Pána
sviatok
13.1.

Podhradová

10:00

+ Justína, Ján

Horný Bankov 14:15
Kaplnka
sv. Rozálie
JCDr. Marek Ondrej
prokurátor, advokát Apoštolského Tribunálu Rímskej Roty
ThDr.Radoslav Lojan, PhD.
tajomník Teologickej fakulty v Košiciach

Farský administrátor:
Výpomocný duchovný otec:

Cesta pod Hradovou III/3037, 040 01 Košice
farnostsvondreja@gmail.com

Farská kancelária :

www.svondreja.sk
0948 29 06 07

Utorok a Štvrtok : 16:00 - 17:00

Bankový účet Farnosti sv. Ondreja, apoštola: SK43 0900 0000 0050 4444 0094
Bankový účet Pastoračného centra :
SK49 0900 0000 0050 4443 9501
Bankový účet ﬁliálky Horný Bankov:
SK 1 9 0900 0000 0051 1082 1603
Bankový účet Kaplnky sv. Rozálie:
SK 17 0900 0000 0051 1082 0766
Do Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja,Košice patria tieto ulice :
Atletická, Bežecká, Cesta pod Hradovou, Cyklistická, Čermeľská cesta, Čermeľské prielohy, Čermeľské údolie,
Dobšinského, Ďumbierska, Gerlachovská, Gogoľova, Havlíčkova, Horolezecká, Huncovská, Hurbanova, Chrastie,
Jahodná, Jazdecká, Jedľová, Junácka, Kavečianska cesta, Končistá, Kostolianska ceste, Lesná, Letecká, Lomnická, Májová,
Malinová, Mánesova, Mengusovská, 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,
Za štadiónom, Záhradná, Zoborská, Žľaby. Veriaci bývajúci na týchto uliciach patria do farnosti sv. Ondreja v Košiciach.

Tlač a skladanie : C-PRESS
prevádzka: Tolstého 14, Košice

info@c-press.sk
prevadzky@gmail.com

0903 602 054
po-pia : 7:30-16:00
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Dobrovoľný príspevok

6.1.2019

Zjavenie Pána
Požehnávanie

6.1.2019

Zjavenie Pána

farnostsvondreja@gmail.com

Obrad požehnania príbytku

V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Pokoj nášmu domu a všetkým, čo v ňom bývame.
Počúvajme slová sv. Evanjelia podľa Matúša(2, 1-12):
Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do
Jeruzalema mudrci od východu. A hľa hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi,
až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa
zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali
sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
(Chvíľa ticha)
S radosťou za dar Božieho Syna velebme nášho Spasiteľa
a prednesme mu svoje prosby:
Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do
Jeruzalema mudrci od východu. A hľa hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi,
až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa
zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali
sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
l. Pane Ježišu, Boží Syn, žil si s nami ako človek, aby sme sa my mohli stať Božími
deťmi, daj, aby sme boli dobré deti nášho dobrého Boha.
2. Pane Ježišu, ty si sa v nazaretskej rodine vzmáhal v múdrosti a bol si v obľube u Boha
i ľudí, daj, aby otcovia a matky boli prvými učiteľmi a svedkami viery pre svoje deti.
3. Pane Ježišu, Kráľ pokoja, ty si nám priniesol svoj pokoj, daj, aby všetci, čo v tomto
dome bývajú, tešili sa zdraviu i pokoju a žili v láske a svornosti a boli ti za všetko
vďační.
4. Pane Ježišu, priniesol si radostnú zvesť trpiacim a chudobným a uzdravoval si
pokorných srdcom, chráň nás od prílišných starostí a otvor naše srdce pre trpiacich
a núdznych.
5. Pane Ježišu, Život veriacich, ty si prijal Máriu a Jozefa k sebe do nebeskej vlasti,
prijmi aj zosnulých z našej rodiny medzi svojich spravodlivých v nebi.
A teraz sa spolu modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus: Otče náš...
Dajme si znak pokoja. Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.
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mobil: 0948 29 06 07

(Otec- matka pokropí požehnanou vodou prítomných i celý dom, pričom povie:)
Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst i Ježiša Krista, nášho Spasiteľa,
ktorý nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.
(Na horné veraje dvier kriedou napíšeme: 20 C + M + B 19
To znamená: Christus mansionem benedicat - Kristus nech požehná náš príbytok)
Prosme teraz spoločne Pannu Máriu o pomoc a ochranu: Zdravas Mária ....
Dnes prišla spása do nášho domu. Pokoj a požehnanie nech spočíva na ňom a nech
napĺňa všetkých nás.
V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Pozvánka na Farský ples
Srdečne Vás pozývame na prvý farský ples, ktorý sa uskutoční
v sobotu 9.2.2019 so začiatkom o 18:00 hod.
v budove Inštitútu vzdelávania Veterinárnych lekárov na Podhradovej.
V cene 25 € na osobu je zahrnutý
prípitok, predjedlo, polievka, hlavné jedlo, švédske stoly, nealko,
zlosovateľná vstupenka na tombolu, hudba, prenájom priestorov.
Vstupenky si bude možné zakúpiť po novom roku v sakrestii kostola.

Čítanie sv. Písma v rodinách

Farské oznamy

Modlitba požehnania:
Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi
a sestrami tvojho Syna; posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našej rodine žili
vo svornosti a láske. Bože, ochraňuj náš dom pred zlom a hriechom, požehnávaj ho
i všetkých, čo v ňom bývajú, aby sme ti ako domáca cirkev prinášali duchovné obete:
zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Zakúpili sme nové stoličky do kostola.
Plánujeme aj nové čalúnenia lavíc i všetkých lavičiek v kostole.
Tento projekt je možné i naďalej podporiť.
Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať.

