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Advent je čas očisty pamäte, nádeje a bdelosti 

Informačný list
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice

Rozpis svätých omší,  2. Adventná nedeľa

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.
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  Farské oznamy

  Milodary

farnostsvondreja@gmail.com

Spovedanie pred Vianočnými
 sviatkami v našej farnosti

Mohlo by Vás zaujímať

Kántrové dni sú štyri (z lat. quat-tuor) 
trojice dní – streda, piatok a sobota – 
zaradené do Pôstneho, Veľkonočného, 
Cezročného a Adventného obdobia 
liturgického roka. Keďže sú rozčlenené 
do štyroch ročných období, nazývame 
ich aj jarné, letné, jesenné a zimné. 
Konferencia biskupov Slovenska (KBS) 
určila čas a obsah kántrových dní:
jarné (po Prvej pôstnej nedeli) – príprava 
na pokánie, sviatosť zmierenia a činorodá 
láska k blížnemu; letné (pred Nedeľou 
Zoslania Ducha Svätého) – prosby za 
jednotu kresťanov alebo za duchovné 
povolania; jesenné (po sviatku Povýšenia 
Svätého kríža)  – poďakovanie za 
úrodu;zimné (v druhom adventnom 

týždni) – príchod Kristovho kráľovstva 
do rodín,  duchovná obnova rodín, pokoj 
a spravodlivosť vo svete.
Kántrové dni môžu byť pre nás 
príležitosťou na  štvrťročnú duchovnú 
obnovu. KBS stanovila za záväzný len 
jeden z troch kántrových dní, veriaci by 
však nemali  zanedbávať konanie dobra. 
Na naplnenie obsahu kántrových dní si 
každý z nás podľa okolností a vlastných 
možností môže vybrať skutok pokánia 
alebo dobročinnej lásky, modlitbu, 
almužnu, ale aj dobrovoľný pôst a to 
nielen od mäsa. Bolo by dobré, aby sme 
sa v týchto dňoch zúčastňovali na svätej 
omši a hlbšie prežili ich duchovný 
rozmer.

Tipy na advent

  
Kántrové dni?

Farský ples
Po minuloročnej pozitívnej skúsenosti budeme organizovať po novom roku znova 

Farský ples, ktorý bude v sobotu 15. februára 2020 v priestoroch Inštitútu 
vzdelávania veterinárnych lekárov na Podhradovej.

Poďakovanie po odpustovej slávnosti
Celý mesiac sme sa na slávnosť nášho patróna sv. Ondreja pripravovali. 

Odovzdávali sme mu naše starosti, prosili o pomoc, požehnanie a ochranu. 
Zverili sme mu našu farnosť a všetkých, čo v nej žijú i čo tu prichádzajú. 

Srdečne ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do prípravy tohtoročnej 
odpustovej slávnosti. Zvlášť ďakujem tým, ktorí obetovali svoj čas a nasadenie do 
prípravy slávnosti: pán kostolník Ladislav, kvetinárky Janka a Stanka, Zuzka a jej 
mamka Ivetka upratanie kostola spolu s ostatnými dobrovoľníkmi, pani Betke 
vďaka za krásne nové oltárne plachty a liturgické prádlo, ženám za prípravu 

zákuskov, Lucii za poďakovanie v mene farnosti a miništrantom, 
ktorí prišli miništrovať.

Budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka na výstavbu Pastoračného centra. 
Prosíme o podporu a štedrosť. 

Ďakujeme za mikulášske prekvapenie pánovi kaplánovi Martinovi a birmovancom.
Poďakovanie patrí aj rodine, ktorá sponzorovala mikulášske sladkosti pre deti.


