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ZBP pre jubilujúcich
manželov Zitu a Richarda  8:00

+ Pavol (5. výr.)
Podhradová

O sv. Ondrejovi
votívna omša

Podhradová 18:00

18:00

7:00

Podhradová

Podhradová

+ MáriaPodhradová 18:00

Podhradová 18:00

Rozália 15:15

Podhradová

10:00

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.

Apoštol
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Rozpis svätých omší,  18. nedeľa cez rok

Pondelok
3.8.

Nedeľa

9.8.

Utorok
 4.8.

Streda
 5.8.

Štvrtok
6.8.

Piatok
7.8.

Sobota
8.8.

+ Mária, Andrej

+Vincent

ZBP pre Veroniku

+ Michal, Agnesa, 
     Michal s rodičmi

Za odvrátenie epidémie

8:00 + Ladislav

19. nedeľa

cez rok

Rozália

Horný Bankov

15:15

14:15

+ Dušan (1. výr.)

Sv. Jána Máriu
Vianneya, kňaza

spomienka

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

Dovolenka v nebi...

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

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

Premenenia Pána
sviatok

     Tento rok čas dovoleniek a prázdnin
asi mnohí trávia ináč, ako si to plánovali
v januári. Z dôvodu pandémie sme mnohí
upustili od cestovania do zahraničia
a ostali sme na Slovensku. Svedčia o tom
preplnené Tatry, dlhé rady na lanovky, či
zubačku na hrebienok. Na turistickom
chodníku pri výstupe na Rysy sa
vytvárajú kolóny podobne ako na diaľnici
D1 pri vstupe do Bratislavy. Naše veľhory
sú plné turistov. Prečo si ľudia volia
práve hory za miesto dovolenky? Možno
je to preto, lebo na Slovensku nemáme
more, a  ako som už spomenul mnohí
zrušili zahraničné cesty. No sú aj takí,
ktorí hory milujú pre niečo viac, ako len
pre dobré služby po blízku, či welnes
centrá v horských hoteloch.
     To, čo je pre mnohých fascinujúce po
viac, či menej náročnom výstupe na
vrcholy hôr, je krásny pohľad na krajinu,
no aj blízkosť neba. Tam hore máte pocit,
akoby neplynul čas. Hodiny a  hodiny
dokážete hľadieť do diaľav  a čerpať silu
z  pohľadu na dielo, ktoré vytvoril Boh.
Čas dovoleniek pomáha regenerácii
fyzických i  psychických síl. Po peknej
dovolenke a  nádherných zážitkoch
v  božej prírode sa určite posilní i  náš
duch, a  to aj preto, lebo pri pohľade na
krásu okolo nás, naše srdce môže
prirodzene začať spievať Bohu pieseň
chvály. Modlitbou sa tak dotýkame neba,
no nie toho nad oblakmi, ale neba
v našom vnútri. Mystici hovoria, že v duši
človeka je malé nebo a  povzbudzujú
človeka, aby sa naučil doň zostupovať    
      

a prebývať tam s Bohom. 
     Dni dovoleniek, by mali byť aj časom
pre duchovnú obnovu. Už vieme, akým
veľkým požehnaním je pre nás čas, kedy
sa rýchly a uponáhľaný svet v nás zastaví.
Prežili sme to na vlastnej koži počas
spoločenskej   izolácie v čase pandémie.
Mnohí sme posilnili svojho ducha
a  venovali sme sa naším duchovným
potrebám, a  to aj napriek tomu, že sme
nemohli prísť do kostola na sv. omšu. Ak
chceme zažiť kúsok neba, nemusíme čakať
na smrť. Dá so to už aj teraz. Stačí sa
naučiť prebývať s  Bohom v  nebi nášho
srdca. Dovolenka strávená v  nebi sa tak
môže stať reálnou. Je finančne nenáročná,
no bohatstvo, ktoré môžete získať má
nesmiernu hodnotu. Nie len, že si
poriadne oddýchnete, no dostanete aj
veľa síl. A  to nie je všetko. Prebývanie
v  nebi Vás naplní pokojom a  radosťou.
Človek má nielen pocit šťastia, ktorý sa
môže stratiť pri prvej konfrontácii
s  krutou realitou každodennosti, práve
naopak, človek je šťastný. Naučiť sa
zostupovať do neba v  našom srdci
môžeme už aj teraz, v  tomto
dovolenkovom období. Ide o  novú
príležitosť, ktorá nám je daná na to, aby
sme svoj vzťah s Bohom znova posilnili.
     Prajem každému z  Vás pekný čas
oddychu a  relaxu kdekoľvek budete.
Chcem však svedčiť o  tom, že dovolenka
v  nebi stojí za to a  pozvať Vás na toto
dobrodružstvo. Ja mám už kufre zbalené
a  čoskoro odchádzam. Neváhajte,
a pridajte sa!                       

      Otec Marek

O Najsvätejšom srdci
Ježišovom

Votívna omša

Sv. Dominika, kňaza
spomienka

féria



    „Vatikánska Kongregácia pre klerikov
predstavila v pondelok 20. júla nové
pokyny pre farské spoločenstvá s názvom:
„Pastoračná konverzia farského
spoločenstva v prospech evanjelizačného
poslania Cirkvi“. Dokument pripomína, že
„v Cirkvi je miesto pre všetkých a každý v
nej môže nájsť svoje miesto“ ako v jednej
Božej rodine, podľa svojho osobného
povolania.
     Inštrukciu „Pastoračná konverzia“
schválil Svätý Otec František 27. júna.
Kongregácia pre klerikov ju vydala na
slávnosť sv. Petra a Pavla. Dokument s 11
kapitolami v rozsahu takmer 40 strán sa
zaoberá témou pastoračnej starostlivosti o
farské spoločenstvá a účasti na farskom
živote, ako aj rôznymi klerickými a
laickými službami v duchu väčšej
spoluzodpovednosti všetkých pokrstených.
       Ako sa vysvetľuje v sprievodnej
tlačovej správe, Kongregácia pre klerikov
si na podnety početných biskupov bola
vedomá potreby vypracovať kánonicko-
pastoračný návod vzhľadom na rozličné už
prebiehajúce či plánované projekty
reformovania farských komunít a
diecéznych reštrukturalizácií, v spojení s
témou pastoračných jednotiek a   oblastí.
Dokument má pomôcť vyhodnotiť niektoré
pastoračné rozhodnutia urobené zo strany
duchovných pastierov a „odskúšané“ zo
strany Božieho ľudu a dať do príslušného
vzťahu partikulárne právo s univerzálnym.

        V tejto vízii je zdôraznená úloha
farára ako „vlastného pastiera“ komunity,
ale doceňuje sa a osvetľuje aj pastoračná
služba v spojení s prítomnosťou diakonov,
zasvätených osôb a laikov, ktorí sú
povolaní k aktívnej účasti podľa im
vlastného povolania a služby na jedinom
 evanjelizačnom poslaní Cirkvi.
   Dokument neobsahuje legislatívne
inovácie, ale ponúka spôsob pre lepšie
uplatňovanie platných predpisov tak, aby
sa podporila spoluzodpovednosť
pokrstených a rozvinula pastoračná
blízkosť a spolupráca medzi farnosťami.
To, čo sa vynára na povrch je
predovšetkým naliehavosť misionárskej
obnovy, pastoračná premena farností pre
znovuobjavenie dynamiky a kreativity,
akú prináša „vychádzajúca Cirkev“ s
prispením všetkých pokrstených.
     Inštrukciu možno rozdeliť do dvoch
väčších oblastí. Prvá (1. - 6. kapitola)
ponúka širokú reflexiu nad pastoračnou
konverziou, misionárskym zmyslom a
hodnotou farnosti v súčasnom historicko-
kultúrnom kontexte. Druhá (7. - 11. kapi-
tola) sa naopak zameriava na jednotlivé
prvky vnútorného rozčlenenia diecézy,
ich rôzne úlohy a na spôsoby uplatnenia
príslušných noriem(zdroj vaticannews.va)
     Veríme, že sa v  čo najbližšom čase
s ňou oboznámime, aby sme mohli aj pre
naše farské spoločenstvo hľadať nové
impulzy k evanjelizačnej službe.

        Farská kancelária je počas prázdnin
       otvorená po večernej sv. omši.      
     

           Celodenná adorácia bude v piatok
       od 9:00. Prosíme zapísať sa na hárok
       na nástenke.
       

           Sviatosť zmierenia vysluhujeme            
         hodinu pred večernou sv. omšou
         od 17:00.

           V piatok dopoludnia pán kaplán
         navštívi chorých.

V dnešnú nedeľu sa o 15:15 hod. v kaplnke sv. Rozálie slúži sv. omša za
pochovaných na cintoríne sv. Rozálie, za zosnulých farníkov, ako aj za tých, 

na ktorých si počas sv. omše veriaci spomenú.

V poslednom čase brány večnosti prekročili: 
Ondrej Paulinský (76), Alžbeta Orenčáková (92), Mária Suletyová (96), Ján Macko
(83), Pavlína Gmitterová (69), Ladislav Lakatoš (84), Angela Zentková (81), Tibor
Suchý (73), Rudolf Jakab (67), Emil Voroňák (85), Vojtech Sirák (92), Gabriela

Siráková (88), Margita Zámišková (90), Mária Zámišková (67), Eva Lehotská (68),
Marián Horal (76), Marián Duffer (73),  Juraj Nosáľ (85), Angela Nováková (86),
Magda Lászlová (92), Andrea Móryová – Retti (84), Gertrúda Mrovková, Rudolf
Lešundák (83), Danica Šimkovičová (73), Ladislav Prestl (73), Jana Siegfriedová
(73), Eva Ščerbáková (80), Peter Kriško (52), Mikuláš Cserei (67), Elena Hriňová

(86), Helena Berciková (86), Juraj Bercik (63).

Odpočinutie večné daj im Pane!

v hotovosti na mieste. Počet miest
jelimitovaný na 30. V prípade otázok nás
kontaktujte na horyachvaly@emanuel.sk.
Registrácia do 12.08.2020.

          Letná škola jazykov Biblie

Pozývame vás na 9. ročník Letnej školy
jazykov Biblie, ktorý ponúka kurzy
biblickej hebrejčiny (začiatočníci) a
gréčtiny (pokročilí). Uskutočnia sa počas
dvoch víkendov v septembri: 18.-19. 09. a
25.-27. 09. 2020. Kurzy budú prebiehať v
popoludňajších hodinách s celkovou
dotáciou 30 vyučovacích hodín v Centre
spirituality Východ-Západ Michala Lacka,
Komenského 14, Košice. Bližšie
informácie získate na emailovej adrese
rlapko@gmail.com. Prihlasovanie je
možné do 01.09.2020 na adrese
csbbske@gmail.com.

 Duchovná obnova pre ženy a dievčatá

Srdečne pozývame ženy a dievčatá na
duchovnú obnovu v Kláštore karmelitánov
v Lorinčíku. Bude sa konať v termíne
04.-06.septembra 2020 a povedie ju páter
Jakubrafael Patay OFM Cap. a sr. M.
Benediktína Fečová KMBM. Prihlasovanie
na tel. čísle: 0949 295 646 v pracovných
dňoch od 8.00 do 17.00 hod alebo
emailom: kosice@milosrdenstvo.sk.

               Hory a chvály 2020
Pozývame vás na duchovno-rekreačný
víkend pre mladých s názvom Hory a
chvály, ktorý organizuje katolícka
Komunita Emanuel. Uskutoční sa v
termíne 14.-16.08.2020 v Ždiari. V
programe sú zahrnuté chvály, svätá omša,
turistika a iné aktivity. Cena za noc je 5€.
Strava bude z vlastných zásob, platí sa     
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Dňa 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch

úplné odpustky „Porciunkuly“. 

Podmienky: návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery

(verím v Boha), svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca.

    Adorácia bude aj v pondelok
a utorok  od 17:00.   

Na kostol : z krstín rod. Čiripova 30 €, bohuznáma 50 €.
Bezhotovostné vklady na pastoračné centrum: bohuznámy 20 €.

Milodary

Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú 
našu farnosť  a pastoračné centrum!!!!!

Mohlo by Vás zaujímať

Farské oznamy

Kongregácia pre klerikov vydala dokument 
o evanjelizačnej úlohe farností

Sv. omša za zosnulých

Porciunkulové odpustky Večeradlo bude v pondelok o 17:00. 


