Apoštol

Rozpis svätých omší, 7. Veľkonočná nedeľa
Pondelok
3.6.

Utorok
4.6.

O Panne Márii
votívna omša

Podhradová 18:00 + Mária, Štefan
Podhradová 18:00

féria

ZBP pre Jaroslava
s rodinou

Sv. Bonifáca,
biskupa a mučeníka Podhradová 7:00 + Alžbeta,
Alexander

Streda
5.6.

Dobrovoľný príspevok

spomienka

Štvrtok

féria

Podhradová 18:00

ZBP pre Zuzanu
(50 r.)

Piatok

O Najsvätejšom
Srdci Ježišovom

Podhradová 18:00

+ Ondrej, Anton,
Margita, Emília,
Stano

féria

Podhradová 8:00

6.6.

7.6.

votívna omša

Sobota
8.6.

II.ročník/22/2019
Informačný list
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice

Nedeľa Nedeľa zoslania
9.6.
Ducha Svätého

Za farnosť

8:00 + Alojz, Irena, Milan
Podhradová
10:00

+ Marta (10. výr.)

Horný Bankov 14:15
Kaplnka
sv. Rozálie
JCDr. Marek Ondrej
prokurátor, advokát Apoštolského Tribunálu Rímskej Roty
doc. 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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Božské srdce sídlo a znak Božej lásky
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7. Veľkonočná nedeľa

My veríme, že Boh nás miluje. Veriť
v jeho lásku k nám je dôležité preto, aby
sme ho my mohli milovať: „A my, čo sme
uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k
nám. Boh je láska, a kto ostáva v láske,
ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom“ (1 Jn
4,16).

farnostsvondreja@gmail.com

Úcta k Božskému Srdcu, ku ktorej
nás vyzýva mesiac jún a sviatok Božského
Srdca, je ako brána, cez ktorú k nám
prichádza Božia milosť a pomoc v našich
potrebách. Posilnime si teda vieru a istotu,
že Boh nás miluje! Tak aj my rozohrejeme
svoje chladné srdce láskou k nemu.
Kardinál Tomko

Pochod za život v homíliách
Keď svätý Štefan zomiera, vníma
otvorené nebo, odovzdáva sa Ježišovi a súčasne sa modlí za tých, čo mu siahajú na
život. Vnímanie účinnej Božej prítomnosti
nám dáva silu k jednoznačnosti v postojoch
a zároveň silu milosrdne odpúšťať
oponentom, ktorí tvrdo útočia.

Ani septembrový pochod za život
neodsudzuje nikoho, je pozvaním pre všetkých angažovať sa za život. Pápež František
pred niekoľkými dňami ďakoval tým, čo
zápasia o každý jeden ľudský život - vrátane
života chorých detí. Pápež zdôraznil, že
potrat nie je NIKDY, NIKDY riešením.

Mohlo by Vás zaujímať

Modlitby 9 mesiacov za život
Každý sa môže pripojiť na ľubovoľný čas.
Od 25.3.- 25.12.2019 prebieha na Informácie o ďalších modlitbových miestach
Slovensku 4. ročník modlitbovej iniciatívy nájdete na www.9mesiacovzazivot.sk
9 mesiacov za život. Každý pracovný deň sa
Večer milosrdenstva: Bohatý
na miestach, kde denne prichádzajú o život
desiatky nenarodených detí, modlia veriaci
Vo štvrtok 6. júna Vás Komunita
za záchranu ich životov. Táto aktivita je Emanuel pozýva na Večer milosrdenstva na
založená na dvoch hlavných pilieroch- tému Bohatý. Začína sa po sv. omši o 18:00
prítomnosti a modlitbe. Práve prítomnosť hod. v našom farskom kostole. Ponúkame
modliacich sa je potrebná, aby sa ľudia Vám hodinu moderovaného slova, spevov
dozvedeli a zamysleli sa nad páchanym a stíšenia pred vyloženou Sviatosťou oltárnou.
zlom, ale tiež, aby sa matky, zvažujúce Počas večera bude možné pristúpiť k sviatosti
potrat dozvedeli, že sú aj iné riešenia zmierenia a modlitbe príhovoru.
a možnosti pomoci. Sú známe prípady
Kurz Filip
mamičiek, ktoré vďaka stretnutiu týchto
modlitebníkov
napokon
interupciu
Centrum pre rodinu Sigord
nepodstúpili.
Povzbudzujúcim,
hoci organizuje v dňoch 21.6.-23.6.2019 víkendový
smutným svedectvom je aj výpoveď jednej kurz pre manželov i jednotlivcov. Je určený
okoloidúcej ženy- Keby ste tu stáli pred 40 tým, ktorí cítia, že ich vzťah s Bohom ochladol
rokmi, môj syn by dnes žil...
a chcú zažiť Boží dotyk, ktorý premení ich
Chceli by sme vás preto pozvať do život, myseľ a srdce. Kurz ponúka možnosť
tejto služby životu. Naša farnosť sa zakúsiť, že Ježiš Kristus je ten, ktorý premohol
zapája každú 1. stredu v mesiaci od smrť a žije. Príspevok je 50 eur, bližšie info
8:00-8:45 pred Železničnou nemocnicou. a prihlasovanie na www.centrumsigord.sk
Divadelné predstavenie vo Veritase
Pozývame Vás na ďalšie divadelné predstavenie konzervatoristov z Timonovej ulice Tanec
Dillí od ruského dramatika Ivana Vyrypajeva. Uskutoční sa 4.júna 2019 o 18:30 hod.
v DKC Veritas, Dominikánske námestie 8. Vstupné je dobrovoľné.
Počet miest je obmedzený, pre rezervovanie miesta prosím píšte na vavro.op@gmail.com.
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mobil: 0948 29 06 07

Pracovné príležitosti pre seniorov
alebo študentov

Správa Cintorína sv. Rozálie, spoločnosť Testimony, s.r.o., príjme pracovníkov
(dôchodcov, alebo študentov) na dohodu o pracovnej činnosti.
Ponúkame :
1. Upratovaciu činnosť – práce sa vykonávajú 2x týždenne a to v utorok a piatok
po 15- tej hodine. Pracovný fond: 5 hodín týždenne.
2. Otváranie a zatváranie brán cintorína. V pracovných dňoch požadujeme len
zatváranie o 20:00 hod. Soboty, nedele a sviatky : otváranie o 7:00 hod.,
zatváranie o 20:00 hod. V zimných mesiacoch sa brány budú otvárať o 7:00 hod.
a zatvárať sa budú o 17:00 hod.
3. Kosenie cintorína – sezónna práca, vhodná aj pre nezamestnaných, evidovaných na ÚP.
Bližšie informácie poskytneme záujemcom na telefónnom čísle: 0911 717 989.

Sv. omša za zosnulých farníkov a pochovaných
na cintoríne sv. Rozálie
Každú prvú nedeľu v mesiaci slávime v kaplnke sv. Rozálie sv. omšu
o 15:15 za zosnulých členov našej farnosti a za tých, ktorí sú pochovaní
na cintoríne sv. Rozálie. Sv. omšu obetujeme aj za zosnulých,
na ktorých si prítomní veriaci spomenú.
Od poslednej sv. omše medzi zomrelých sa pripojili: Slavomíra Tarabová,
Barbora Mičaninová, Jozef Megyesi, Pavel Samek, Eduard Miškovič (82),
Margita Beliová (73) , Ladislav Šándor (78), Marián Krempaský (70).
Odpočinutie večné daj dušiam zomrelých, Pane,
a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji!

Farské oznamy

Dnes prebieha celoslovenská zbierka na podporu katolíckych masmédií.
Ďakujeme.

Milodary
Rodina z krstín venovala na kostol 50 €.

Nech Pán odmení štedrých darcov!

