Apoštol

Rozpis svätých omší, 6. Veľkonočná nedeľa
Pondelok
27.5.

O sv. Ondrejovi,
apoštolovi
votívna omša

Utorok

29.5.

Štvrtok
30.5.

Podhradová 18:00 ZBP pre Janku (60 r.)

féria

Podhradová

7:00

ZBP pre Štefana,
Daniela, Timona

Nanebovstúpenia
Pána
Podhradová 18:00
slávnosť
prikázaný sviatok

ZBP pre Štefana
a Máriu
+ Mária, Zlatica

Piatok

féria

Podhradová 18:00

Sobota

féria

Podhradová

31.5.
1.6.

Nedeľa
2.6.

+ Božena

féria

28.5.

Streda

Podhradová 18:00

7. Veľkonočná
nedeľa

8:00

+ Ján

8:00

+ Anna, Václav

10:00

+ Ladislav, Mária

Podhradová

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

Farár :
Výpomocný duchovný otec:

www.svondreja.sk
0948 29 06 07

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

Farská kancelária :

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, Hlinkova, 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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Mária je mojou matkou
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farnostsvondreja@gmail.com

Putovné Sväté Písmo
Dňa 26.mája 2019
slávime
v Košiciach Deň rodiny, ktorý je spojený,
okrem iného, aj s peknou duchovnou
aktivitou. Je ňou čítanie putovného
Svätého písma v rodinách jednotlivých
farností nášho mesta. Minulého roku
prebrala túto "štafetu" naša Farnosť
sv.Ondreja. Písmo prevzal
o. Marek
v nedeľu 27.mája 2018 na Deň rodiny od
Farnosti Božieho milosrdenstva. V dnešnú
nedeľu po sv. omši o 15:00 hod v Dóme sv.
Alžbety odovzdáme Bibliu ďalej tentokrát
poputuje do Farnosti
sv. Gorazda
a spol. na Terase.
Do čítania putovnej Biblie sa
zapojilo celkovo 40 rodín našej farnosti,
niektoré rodiny boli zapojené aj dvakrát.
Prvým v poradí bol o. Marek, ktorý Písmo
osobne prebral po sv. omši na
minuloročnom Dni rodiny. Odovzdávanie
Písma prebiehalo vždy v nedeľu po
sv. omši, počas ktorej bolo vystavené
v kostole. Čítalo sa na pokračovanie, od
knihy Genezis. Počet strán či kapitol nebol
určený, každá rodina čítala podľa svojich
možností. Celé to zavŕšil náš druhý
duchovný otec Rado.

Za povšimnutie stojí fakt, že sme
ako dosiaľ jediná farnosť nielen prečítali
celé Písmo, ale začali sme aj druhé kolo, čo
je pekným svedectvom toho, že sme
z Božieho slova horlivo čerpali každý deň.
Potvrdzujú to aj slová mnohých z vás,
ktorí ste vyjadrili radosť a vďačnosť z tejto
aktivity. Vďaka iniciatíve jednej z farníčok
sa vymenila väzba putovného Písma, ktorá
už bola značne poškodená. Aj to je
pekným znakom toho, že v našej farnosti
máme ľudí, vážiacich si dar, ktorý sme
dostali od Nebeského otca - Božie slovo.
Za jej vnímavosť a zabezpečenie opravy sa
chceme úprimne poďakovať.
Zároveň patrí naša vďaka aj
všetkým farníkom a našim duchovným
otcom, ktorí sa zapojili do tejto
modlitebnej aktivity. Hoci sa toto
spoločné čítanie skončilo, nič nebráni
tomu, aby sme po živom Slove siahli aj
v nadchádzajúcich dňoch v našich
domovoch. Želáme Vám, aby prežité
chvíle so Svätým písmom počas
uplynulého "putovného" roka vo Vás
vzbudili túžbu po pravidelnom sýtení sa
Božím slovom.
(Monika)

Adorácia rodín za rodiny
Dňa 7. júna prebieha v našej farnosti 12 hodinová adorácia rodín za rodiny.
Začíname ráno o 8:00 do 20:00. Jednotlivé rodiny (alebo ich zástupcovia,
či spoločenstvá veriacich) majú hodinovú službu. Poprosíme, aby sa tí,
ktorí chcú byť účastní tejto modlitbovej reťaze za rodiny, zapísali na hárok
na nástenke pri východe z kostola. Ďakujeme.
Podnájom, predaj bytu

Hľadáme...

Milí farníci, touto cestou sa na Vás
obraciam s prosbou o pomoc. Hľadám si
bývanie v tejto mestskej časti Podhradová.
Ak by ste vedeli o nejakej možnosti
bývania - podnájom alebo predaj bytu,
prosím, kontaktujte ma e-mailom na
zuzana.genova@gmail.com alebo telefonicky 0905 697 781. Vopred Vám
ďakujem za pomoc! Zuzana

Pomoc pri opatrovaní

Rodina vo farnosti hľadá niekoho
kto by bol schopný a ochotný poskytovať
opatrovateľskú službu pre 86 pani. Rodina
pre ňu hľadá aspoň dočasne pomoc,
pokiaľ sú členovia rodiny v práci.
Potrebná je pomoc s hygienou,
rehabilitáciou, podaním stravy. Kontakt:
p. Kovalčíková, tel. č. 0903 606 746.
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mobil: 0948 29 06 07

Pochod za život v homíliách
Ježiš v Evanjeliu dnešnej nedele sľubuje, že Boh Stvoriteľ pošle
Ducha Svätého Tešiteľa, ktorý nás „naučí všetko“ a ktorý nám „pripomenie všetko“,
čo povedal. Čiže Duch Svätý bude počas celých dejín ľudskej civilizácie aktualizovať
Ježišovo posolstvo pre výzvy konkrétnej modernej doby. Do tohto prísľubu sme teda
tu a teraz zahrnutí všetci. Jednou z výziev našej doby je relativizácia hodnoty ľudského
života. Je to výzva, ktorá si vyžaduje od nás odpoveď. Tou môže byť aj naše zapojenie
sa do Národného pochodu za život, za najmenších z nás, aby sme tvorivému Duchu
pomáhali dotvárať tento moderný svet podľa najpôvodnejšieho Božieho projektu.

Mohlo by Vás zaujímať
Svätá omša za život
Pozývame Vás na najbližšiu sv.
omšu za život dňa 30. mája o 16:30 v jezuitskom kostole. Bude slúžená za ľudí so zdravotným znevýhodnením, ťažko chorých a ich
opatrovníkov. Celebrantom bude o. Dušan
Škurla, diecézny koordinátor apoštolátu
ochrany života. V príhovore sa bude venovať životnému príbehu nedávno zosnulého
Jeana Vaniera, zakladateľa hnutia Viera a
svetlo a komunity Archa.

Púť radosti: Máš správne GPS?
Domček pozýva mladých od 15 rokov
na 80. púť radosti, ktorá sa uskutoční v Pavlovciach nad Uhom v termíne 31.5.-2.6..2019.
Hostia manželia Muchoví budú s účastníkmi
diskutovať na tému Máš správne GPS? V
programe je návšteva
rodiska
Anky
Kolesárovej a modlitba pri relikviári bl. Anky.
Prihlasovanie a viac info na
https://domcek.org.

Modlitby za oslobodenie a uzdravenie spojené
s pomazaním olejom sv. Ondreja
V pondelok 27. mája o 18:00 slávime votívnu sv. omšu o sv. Ondrejovi, apoštolovi,
patrónovi nášho chrámu a farnosti. Počas sv. omše sa budeme modliť za
uzdravenia od chorôb tela i duše, za oslobodenie a budeme si vyprosovať
požehnanie i ochranu. Po modlitbách k sv. Ondrejovi a Eucharistickej poklone
budeme udeľovať pomazanie olejom sv. Ondreja požehnaným v deň jeho sviatku.

Farské oznamy

Milodary
Bohuznáma na Pastoračné centrum: 20 €.
Bezhotovostné vklady na kostol za
mesiac máj: 30 €, 20 €, 20 €.
Bezhotovostné vklady na Pastoračné
centrum za mesiac máj, bohuznámi:
30 €, 10 €, 50, €, 15 €, 20 €, 10 €, 100 €,
10 €, 20 €, rod. Spišákova 50 €.

Nech Pán odmení všetkých štedrých darcov!

