Apoštol

Rozpis svätých omší, 1. adventná nedeľa
Pondelok
2.12.

Utorok
3.12.

O Panne Márii
rorátna omša

Podhradová 18:00

O Panne Márii
rorátna omša

Podhradová 18:00 + Jozef, Sabína,
Helena

Streda
Štvrtok
5.12.

Piatok
6.12.

Nedeľa

Sv. Mikuláša, biskupa
Ľub. spomienka

Podhradová 18:00 + Rudolf, Vilma
a rodičia

féria

Podhradová

2. adventná
nedeľa

Podhradová

8:00 + Katarína
11:30

krst

8:00 + Pavol, Jozef, Helena
10:00 + Milan, Margita

Horný Bankov 14:15
Rozália

Farár :

JCDr. Marek Ondrej
prokurátor, advokát Apoštolského Tribunálu Rímskej Roty
doc.ThDr.Radoslav Lojan, PhD.
dekan Teologickej fakulty v Košiciach

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

Dobrovoľný príspevok

1.12. 2019
Zuzana, Mária,
Podhradová 18:00 + Pavol,
Ján

7.12.

II.ročník/48/2019
Informačný list
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice

7:00 + Ján

O Panne Márii
rorátna omša

Sobota

8.12.

Podhradová

féria

4.12.

ZBP pre Boženu

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

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

1. adventná nedeľa
Advent je časom očakávania

1.12. 2019

1. adventná nedeľa

farnostsvondreja@gmail.com

1.12. 2019

1. adventná nedeľa

Zapojme sa do adventnej akcie

Rorátne sv. omše

V našej farnosti aj tento rok prebieha do 24. decembra
Adventná akcia – pripravme jasličky pre Ježiška. Spočívať bude v úmyselnom
konaní dobrých skutkov počas adventu. Cieľom akcie je pripraviť Ježiškovi
jasličky vystlané dobrými skutkami. Každé steblo slamy v jasliach bude
predstavovať jeden dobrý skutok vykonaný z lásky pre človeka a pre Boha.
Slama bude pripravená vzadu v kostole a jednotlivé steblá za každý vykonaný
dobrý skutok môžeme položiť do jasličiek pred oltárom.
Pozývame celú farnosť – deti, mládež, ako aj dospelých zapojiť sa do tejto akcie.
Veríme, že mu pripravíme pekné a pohodlné ustlanie, tak ako aj po minulé roky.

Na Vianoce sa dá pripravovať rôznymi
spôsobmi.
Upratovaním,
pečením,
návštevou vianočných trhov, vareným
vínom, koláčmi… alebo aj duchovne.
Napríklad rorátmi – adventnými svätými
omšami pri sviečkach.
Adventný
čas
je
časom
očakávania a naše očakávanie by malo byť
aktívne. Naše srdce túži po Bohu a my
musíme mať odvahu pripraviť cestu
Pánovi, ktorý prichádza. Odvahu
premáhať svoje vlastné slabosti, zvíťaziť
nad sebou a svojou pohodlnosťou.
Roráty, votívne sväté omše ku cti Panny
Márie, ktoré sa slávia za tmy, nám chcú
pripomenúť, že aj pred narodením Ježiša
Krista ľudstvo „kráčalo vo tmách“ (Iz 9,1).
Tma v kostole pripomína svet, ktorý je
v tme, a naopak, ožiarený oltár symbolizuje
Krista, ktorý prichádza ako pravé svetlo
sveta. Tak ho predpovedali proroci, a tak
ako to o sebe aj sám povedal: „Ja som
svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude
chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo
života.“ (Jn 8,12-13) Naši predkovia
chodili do kostola s lampášmi, ktorými si

Mohlo by Vás zaujímať

svietili na cestu a ktoré ich doviedli do
cieľa. Podobne ako maják je pre
námorníkov nádejou, lebo im oznamuje,
že už nie sú ďaleko od pevnej zeme
a zároveň ich aj vedie svojím svetlom do
bezpečného prístavu, tak je naším
svetlom počas celého adventu Kristus.
V našej farnosti budeme sláviť
Rorátne omše v nasledujúcom týždni pri
večerných sv. omšiach o 18:00
v nasledujúce dni: v pondelok, utorok,
a vo štvrtok. Je dobré prísť na sv. omšu
s horiacou sviečkou v kahanci.

Adventné večery
s Božím Slovom
V rámci duchovnej prípravy na Vianoce
sa budeme vo farskom kostole každý
utorok počas adventu stretávať pri
adventnom venci, aby sme čítali Božie
Slovo formou Lectio divina. Stretnutie je
určené pre tých, ktorí chcú počúvať
Božie Slovo a nasycovať sa ním.
Adventný večer začne sv. omšou bez
homílie o 18:00 a bude pokračovať
modlitbou Božieho Slova – Lectio divina.

Farské oznamy

Sv. omša za zosnulých v kaplnke sv. Rozálie
Každú prvú nedeľu v mesiaci, teda aj dnes, 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 počas sv. omše, aj keď sú pochovaní na iných cintorínoch.
Od poslednej sv. omše sa medzi zomrelých a pochovaných pripojili:
Jitka Skybová (84), Štefan Novák (86), Mária Chylová (92), Gertrúda
Mrovková (83), Eva Račková (91), Eduard Milichovský (87), Júlia Maľáková (64).

mobil: 0948 29 06 07

Milodary

