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Cesta pod Hradovou III/3037
040 01      Košice
Utorok a Štvrtok: 16:00 - 17:00
0948 29 06 07
farnostsvondreja@gmail.com
www.svondreja.sk                                              

ZBP rod. Tomáša a Mareka  8:00

ZBP Tereza (70)
Podhradová

ZBP Magdaléna (77)Podhradová 18:00

Podhradová 18:00

10:00

Pondelok
24.8.

Nedeľa

30.8.

Utorok
 25.8.

Streda
 26.8.

Štvrtok
27.8.

Piatok
28.8.

Sobota
29.8.

Podhradová 18:00 ZBP rod. Hanzelová

18:00Podhradová + Marta, Vladimír

 7:00Podhradová ZBP Arnošt a Mária
 (60. výr. manž.)

ZBP rod. Sopková, Švecová

Rozália 15:15 Za odvrátenie epidémie

Podhradová  18:00 + Ondrej, Anton, 
     Margita, Michal

Rozália

Horný Bankov

15:15

14:15

Sv. Moniky
Spomienka
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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,  21. nedeľa cez rok

22. nedeľa 

cez rok

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

Úvodník

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

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

Mučenícka smrť 
sv. Jána Krstiteľa

Spomienka

Sv. Bartolomeja, 
apoštola
sviatok

féria

féria

Bankový účet Kaplnky sv. Rozálie                    
SK17 0900 0000 0051 1082 0766

Bankový účet filiálky Horný Bankov
SK19 0900 0000 0051 1082 1603

Milodar je možné poslať na účet 
Pastoračného centra

SK49 0900 0000 0050 4443 9501
aj oskenovaním QR kódu 
v aplikácii Vašej banky.

Milodar je možné poslať na účet 
Farnosti sv. Ondreja, apoštola

SK43 0900 0000 0050 4444 0094
aj oskenovaním QR kódu 
v aplikácii Vašej banky.

     Najprv prednáška a potom je priestor
na otázky. Najprv prednášajúci odovzdáva
nejaké vedomosti, poznatky, potom sa
študenti pýtajú, aby sa uistili, že dané
učivo správne pochopili. Na záver
semestra si úlohy vymenia, aby aj
prednášajúci sa uistil, že študenti dané
učivo správne pochopili. 
      Keď čítame, resp. počúvame evanje-
lium dnešnej nedele zisťujeme, že učeníci
majú stále nejaké otázky, aby mali jasno
v  tom čo Ježiš učí, ale v  tomto prípade
kladie otázku Ježiš a nie jednu, ale rovno
dve. Prvá znie: „Za koho pokladajú ľudia
Syna človeka?“ následne učeníci
odpovedajú. Druhá otázka znie: „A za
koho ma pokladáte vy?“ Ježiš chce vedieť,
chce si overiť, či správne pochopili učenie.
Všimnime si, že najprv sa pýta, čo  si
myslia ľudia a potom, čo si myslia učeníci. 

Úmyselne kladie tú istú otázku, ale akoby
dvom skupinám – ľuďom a  následne
učeníkom. Prečo? Chce tým niečo
naznačiť? Áno. Myslenie, názory či
postoje učeníkov musia byť odlišné od
myslenia, názorov a postojov ostatných
ľudí.  Dnes by sme povedali, že myslenie
pokrstených, či veriacich ľudí, sa musí
odlišovať od myslenia neveriacich, či ľudí
tohto sveta. Akoby Ježiš chcel povedať, že
to,  ako vnímame identitu Ježiša, hovorí
o našej identite. Tak si trošku pospytujme
svedomie. Zmýšľam inak ako ľudia,
ktorí  nepoznajú Boha? Alebo medzi nami
nie je žiadny rozdiel? Možno jeden. Keď
treba, tak sa priznám, že mám „urobené“
všetky sviatosti. Odpovedzme si ešte na
jednu otázku: „Kto je pre mňa Ježiš a ako
ovplyvňuje môj život?“
                                                Otec Blažej

Prosebná Púť k sv. Rozálii
za odvrátenie epidémie, ochranu mesta Košice a jeho obyvateľov
Kde: kaplnka sv. Rozálie (areál  Cintorína sv. Rozálie v Košiciach)

Sv. Augustína, biskupa
a učiteľa Cirkvi

Spomienka

Trojdnie sv. Rozálie
Utorok, streda, štvrtok 
(1.9.2020 – 3.9.2020)
15:15 – modlitba sv.

ruženca
16:00 – sv. omša
s pobožnosťou
k sv. Rozálii

Slávnosť sv. Rozálie

Nedeľa (6.9.2020)
15:00 – korunka k Božiemu

milosrdenstvu
15:15 – odpustová sv. omša 
 (s modlitbami za zosnulých)

 Na záver Eucharistický
sprievod v areáli cintorína

spojený s požehnaním
mesta a jeho obyvateľov.

Piatok (4.9.2020)
15:15 – modlitba sv.

ruženca
16:00 – Slávnostná sv. omša 

Inštalácia relikvie sv.
Rozálie, 

panny a pustovníčky. 
Požehnanie kvetov.
Odpustová slávnosť

Kto je sv. Rozália a prečo je v Košiciach?
Sv. Rozália je patrónkou proti moru a epidémiám. Žila v dvanástom storočí ako pustovníčka. V roku 1709
si počas veľkej morovej epidémie Košičania vybrali práve túto ženu za ochrankyňu a neskôr sa prísahou
na znak vďaky za ukončenie epidémie zaviazali k nej putovať dvakrát v roku, a to na Nanebovstúpenie

Pána a v nedeľu po jej sviatku. 



Bible), prof. Miroslaw S. Wróbel (Użycie
targumów w tłumaczeniu Biblii przez św.
Hieronima),prof. Eugenio Alliata OFM z
SBF Jeruzalem spolu s prof. Antonom
Tyrolom (Hieronymov preklad Písma na
miestach, kde Slovo prišlo na svet) a
Miroslav Varšo (Učenie ako proces
otvárania sa životu v Ž 119). V bloku
referátov vystúpi s krátkymi príspevkami
takmer dvadsiatka ďalších biblistov.  Na
výstave riaditeľ CSVZML doc. Šimon
Marinčák predstaví originálny hlaholský
zlomok českej Biblie emauzskej z roku
1416. Ďalšou sprievodnou akciou bude
udelenie ocenenia KU pri príležitosti jej 20.
výročia prof. Jozefovi Leščinskému. Bližšie
informácie o konferencii nájdete na
www.ku.sk.

        Stretnutie  vysokoškolákov
ADOM (dominikánska mládež) srdečne
pozýva všetkých VYSOKOŠKOLÁKOV na
stretnutie, ktoré sa uskutoční 10.–13.
septembra 2020 na Pustom Dvore
(Ábelová). Spoločne sa budeme s naším
hosťom o. Pavlom Hraboveckým zamýšľať
nad témou AKO VERIŤ V ORTODOXIU.
CHESTERTON DNES. Prihlasovať sa
môžete do 01.09.2020 alebo do obsadenia
kapacity na opmladez.sk@gmail.com alebo
na facebooku ADOM-u. Bližší program ako
aj informácie budeme priebežne
aktualizovať na stránke dominikani.sk.

2. výročie blahorečenia Anky
Kolesárovej
Prvého septembra uplynú dva roky od
blahorečenia Anny Kolesárovej. Pozývame
vás na oslavu tohto výročia, ktorá sa
uskutoční dňa 30. augusta 2020 vo Vysokej
nad Uhom. Program začína svätou omšou o
10:00 hod v Kostole Sedembolestnej Panny
Márie. Nasledovať bude duchovný program
na pódiu v areáli kostola od 13:00 hod
(adorácia, svedectvá, slovo a hudba). 
Pútnici budú môcť navštíviť jej hrob a
pozrieť si Pastoračné centrum Anny
Kolesárovej. Tešíme sa na spoločenstvo
modlitby, na stretnutie veľkej duchovnej
rodiny.

          
Vedecká konferencia a výstava 

Otváral nám Písma
Na záver Roku Božieho slova sa 30.09.2020
v aule Teologickej fakulty KU v Košiciach
uskutoční medzinárodná vedecká biblická
konferencia a výstava pod názvom Otváral
nám Písma. Hlavné prednášky prednesú
prof. Dominik Markl SJ (Trauma and
Resilience in the Bible) a prof. Peter
Dubovský SJ (Hľadanie svetla v momentoch
tmy v Starom zákone), SSDr. Attila Bodor
(Does Isaiah 26:20 Refer to the Coronavirus
Pandemic? The Difference Between the
Infection Prevention and the Theological
Quarantine in the Hebrew 

     V  súvislosti s nástupom druhej vlny epidémie koronavírusu vyzývam k  spoločnej
zodpovednosti za naše zdravie a  zdravie našich blízkych. Obzvlášť rešpektujme
nasledovné opatrenia:
     
     Pri vstupe do kostola je potrebné si dezinfikovať ruky  a  počas celého pobytu
v  chráme mať nasadené rúško  tak, aby prekrývalo dýchacie cesty (nos i  ústa)! Po
prijatí eucharistie si je potrebné ihneď nasadiť rúško. Rúško majú aj lektori, počas
čítania.
     
        Ruky sa v kostole na znak pokoja nepodávajú.

      V kostole pri sedení a státí je potrebné preventívne zachovať od iných osôb alebo
členov inej domácnosti odstup aspoň jedno miesto. Rodinný príslušníci žijúci v  jednej
domácnosti môžu stáť alebo sedieť vedľa seba.

       Počas kašľania a kýchania zachovať predpísanú etiketu.

       Po každej sv. omší sa budú dezinfikovať dotykové plochy.

       Toaleta bude dočasne zatvorená.

       Prosíme, aby veriaci, ktorí majú zvýšenú teplotu, alebo trpia akútnymi respiračný-
mi problémami, či hnačkami, ostali doma, pokiaľ sa nepreliečia.

       Kto bol v styku s  osobou pozitívne  testovanou,  alebo má  pozitívnu  anamnézu, či 
bol s  osobou, ktorá sa vrátila z  rizikových oblastí, nech sa nezúčastní bohoslužby
v  priestore chrámu, ale nech ostane na priestranstve pred kostolom, ak nemusí ostať
v karanténe.

     Prosíme o  zodpovednosť aj mimo priestory kostola!!! Vzhľadom na možnú dĺžku
inkubačnej doby v kostole netrávime podstatnú časť nášho času!

       Zároveň Vás prosím, aby sme za každých okolností  zachovali  pokoj,  diskré-
tnosť a  nevyvolávali paniku v  prípade výskytu ochorenie v  blízkom okolí.   Nie
sme len v rukách ľudí, ale hlavne sme v náručí nášho milovaného Otca. 
Majme k chorým lásku a súcit.

    Zverujme sa denne ochrane Nebeskej Matky, pomoci sv. Rozálie a  nášho
patróna sv. Ondreja, apoštola.   Stojme jeden pri druhom aj v  ťažkých chvíľach
a buďme si vzájomnou oporou!

      Nemajme strach, lebo Náš Boh je s nami! 

      Ďakujem a žehnám!
                                                                                                                   Otec Marek

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

 

      23.8.2020                    21. nedeľa cez rok                                        
 
      23.8.2020                      21. nedeľa cez rok                                 

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

 Sviatosť zmierenia vysluhujeme     
 hodinu pred večernou sv. omšou od
17:00, pondelok, utorok, štvrtok
a piatok.

  ADORÁCIA : od 17.00 hod.
pondelok, utorok, piatok.
     Od budúcej soboty sa mení čas
sv. omše. Nie ráno o 8.00 hod., ale
večer 18.00 hod., s splatnosťou na
nedeľu.

Farské oznamy

Mohlo by Vás zaujímaťBuďme zodpovední a nebojme sa!

Pri sv. omši 1. 9. 2020 o 18.00 hod. na začiatku školského roka budeme vyprosovať
žiakom a študentom hojnosť Darov Ducha Svätého a ochranu ich zdravia. 

Pri sv. omši budeme žehnať žiakov, študentov a školské tašky. 
Pozývame všetkých školákov i predškolákov a ich rodičov.

QR KÓD: Milodar je možné poslať na účet farnosti sv. Ondreja, apoštola aj
oskenovaním QR kódu v aplikácii Vašej banky.


