
Farár :               JCDr. Marek Ondrej
                             prokurátor, advokát
                            Apoštolského Tribunálu Rímskej Roty

Kaplán :            Mgr. Blažej Revický

Duchovný otec : doc.ThDr.Radoslav Lojan, PhD.
                            dekan Teologickej fakulty v Košiciach

        

              Farská kancelária 

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                                              

Podhradová

+ ViktorPodhradová 18:00

Pondelok
28.9.

Utorok
 29.9.

Streda
 30.9.

Štvrtok
1.10.

Piatok
2.10.

Sobota
3.10.

Podhradová 18:00 ZBP pre Denisu

18:00Podhradová + Václav, Anna

 18:00Podhradová + Ladislav

Podhradová 18:00 ZBP pre rod Timkovu

Rozália 16:00 + Zuzana

Podhradová
 18:00 Jarmila

Horný Bankov 14:15
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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.
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Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice
                                                              Dobrovoľný príspevok

Rozpis svätých omší,  26. nedeľa cez rok

Nedeľa

4.10.

27. nedeľa 

cez rok

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

Blahoslavenú Annu prijali ďalšie spoločenstvá

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

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

    Sv. Michala, Gabriela            
a Rafaela, archanjelov

O sv. Ondrejovi, 
apoštolovi

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.

    V dňoch od 11.9 do 13.9.2020 som
navštívil  štyri spoločenstvá na Západnom
Slovensku, aby som vyhovel žiadosti
miestnych komunít a zaniesol im relikvie
1. stupňa Blahoslavenej Anny Kolesárovej.
Prvou zastávkou bola farnosť Levice-
Rybníky. Bol som veľmi milo prekvapený,
že kostol bol plný ľudí rôzneho veku. Bolo
to krásne a dojemné stretnutie. Pri sv. omši
bolo aj niekoľko kňazov, veľa miništrantov
a spevácke zbory spevom otvárali srdce pre
úprimnú modlitbu. Povzbudil som všetkých
prítomných, aby sme ako Anka, aj my ostali
verní tomu, čo je našou úlohou, naším
povolaním.
     V sobotu dopoludnia12.9.2020 som
navštívil komunitu Kongregácie Dcér sv.
Františka v Bratislave-Prievoze. Slávili sme
sv. omšu o Mene Panny Márie a pripomenul
som sestrám, že tak ako oni sa počas
duchovných obnov venujú dievčatám, tak
dnes jedno dievča prichádza, aby sa
venovalo im. Všetkým som zablahoželal,
nakoľko každá z nich dostala pri rehoľných
sľuboch okrem nového mena aj meno
Mária. Zároveň sme prosili blahoslavenú
Annu o nové povolania pre Kongregáciu,
prosili sme za dievčatá, aby mali odvahu
zasvätiť sa celé Kristovi a patriť len jemu.
Na konci sv. omše prevzala relikvie sr.
Kiara, generálna predstavená Kongregácie.
Som vďačný za toto stretnutie so sestrami,
ktoré mi už viac ako desať rokov otvárajú
dvere svojho kláštora ako pocestnému,
hladnému, smädnému, či unavenému.
Skúsenosť ich nezištnej kresťanskej lásky je
pre mňa znamením  Božej lásky, ktorá je
rozliata v ich srdciach.
     V sobotu popoludní o 16:00 sme slávili
sv. omšu v Dome Rafael, kde sa
s obetavosťou a trpezlivosťou starajú civilné  

i rehoľné sestry o chorých a zomierajúcich.
Prítomnosť Anky, ktorá trpela nech posilní
tých, ktorí tam trpia! Toto stretnutie
s chorými bolo veľmi dojemné a hlboké,
a to aj preto, lebo na každú sv. omšu
prichádzajú dobrovoľníci, ktorí asistujú
chorým, no zároveň pripravia nádhernú sv.
omšu so spevom a prednesom Božieho slova
a miništrovaním. Smutne som si spomenul
na to, že som často krát v Košiciach pri
oltári sám, a  že v našom kostole sa spev
a hudba počujú len zriedka.
      V nedeľu dopoludnia 13.9.2020 som
slávil odpustovú slávnosť Sedembolestnej
Panny Márie v Bratislave-Vajnoroch. Vo
farskom kostole sú uložené ostatky bl. Titusa
Zemana, no túžbou miestnych veriacich bolo
mať vo svojom strede aj relikvie bl. Anny
Kolesárovej. Nezabudnime na utrenie a slzy
našich matiek, pripomenul som veriacim,
ktorí sa v hojnom počte zúčastnili na
hodovej slávnosti a prítomnosti mladej
blahoslavenej sa veľmi tešili.
     Počas môjho putovania s relikviami
a ohlasovania Božieho Slova v rôznych
komunitách či na Slovensku alebo
v zahraničí sa vždy presviedčam o tom, aký
je Boh veľký, a koľko ľudí ho ešte aj dnes
veľmi miluje.
     Nech nám naši slovenskí blahoslavení
pomáhajú zachovať si vieru a zvládnuť aj
túto skúšku v súvislosti s pandémiou
koronavírusu. Nech si nezvykneme na  tzv.
„ostať doma“, ale nech prichádzame na sv.
omšu, modlitby a nech máme odvahu sa
zapojiť do služby pre naše farské
spoločenstvo. Slúžiace ruky budú vždy
potrebné! Dal by Boh, aby sme svoje ruky
ponúkli pre dobro spoločenstva! Veď nám
ich Boh stvoril práve na to – na službu pre
dobro iných!

               Otec Marek  

   8:00 + Kamila

Rozália 15:15 Za zosnulých, +Anna

spomienka

+ Margita, Milan10:00

          Večerná omša                           
s platnosťou na nedeľu

sviatok
  Sv. Hieornyma, 

kňaza a učiteľa Cirkvi

spomienka

Sv. Terézie z Lisieux,
panny a učiteľky Cirkvi

spomienka

Sv. Anjelov strážcov

 15:30 sobáš

sviatok
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Modlitby za chorých a pomazanie olejom sv. Ondreja

     V pondelok 28. septembra sa v našom farskom kostole budeme znova modliť
za uzdravenia od chorôb duše a tela ako aj za oslobodenie utláčaných. Po sv.
omši, bude nasledovať adorácia spojená s modlitbami. Na záver kňazi udelia
pomazanie olejom sv. Ondreja zvolajúc: „Na príhovor svätého Ondreja nech ťa
žehná Všemohúci Boh, nech ťa uzdravuje z každej choroby duše i tela a nech ťa
oslobodzuje so zviazanosti so zlom, Otec, Syn a Duch Svätý“.
      Počas sv. omše a adorácie nás budú spevom a hudbou sprevádzať Saleziánske
rodiny z Prešova. Eucharistická poklona v tichu bude aj pred sv. omšou, a to od
17:00.

Hieronymova noc
Pri príležitosti ukončenia Roku Božieho
slova Vás pozývame na celonočné čítanie
Nového zákona do Dómu sv. Alžbety v
utorok 29.09.2020. Začne sa po večernej
svätej omši a vyvrcholí rannou svätou
omšou 30.09.2020 o 6.00 hod na
spomienku sv. Hieronyma, prvého
prekladateľa Biblie do latinského jazyka.
Kto má záujem o aktívne zapojenie sa do
služby lektora, môže sa vopred zapísať
v sakristii katedrály alebo napísať na
adresu domsvalzbety@gmail.com.

 Spoločenstvo kresťanského života
Komunita jezuitov v Košiciach ponúka
spoločenstvo pre mladých ľudí /do 40
rokov/, ktoré bude prebiehať formou
stretnutí dvakrát do mesiaca.
Spoločenstvo kresťanského života je
verejné medzinárodné združenie
veriacich, ktoré je inšpirované
poznávaním ignaciánskej spirituality a
duchovných cvičení sv. Ignáca. Prihlásiť
sa je možné u p. Františka Kovaľa SJ na
adrese frantisekoval@gmail.com. 

Októbrová púť radosti
Spoločenstvo mladých pri Domčeku vo
Vysokej nad Uhom pozýva mládež vo
veku od 15 do 23 rokov na Tretiu online 

púť radosti s témou Best friends forever.
Prví 30 prihlásení sa budú môcť púte
zúčastniť osobne, ostatní budú môcť byť
prítomní cez online vysielanie. Hosťom
bude duchovný otec Farnosti Božieho
milosrdenstva v Košiciach o. Peter
Sykora, ktorý sa v prednáške a diskusii
bude venovať téme priateľstva.
Stretnutie sa koná 09.-11.10.2020,
poplatok pre účastníkov je 25 eur. Bližšie
informácie o pútiach vo Vysokej nad
Uhom a link na prihlasovanie nájdete na
stránke domcek.org.

Pôst a púť za kňazov
Aj v tomto roku Vás pozývame k pôstu a
modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz
pôstu a modlitieb trvá od sviatku
Sedembolestnej Panny Márie, teda od
15.9. do 24.10.2020. Vyvrcholením
pôstnej reťaze bude púť v Bazilike
Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne
dňa 25.10.2020. Vybrať si môžete
ľubovoľný deň (prípadne aj viac) v
tomto období. V našej farnosti sa do tejto
iniciatívy zapojíme od
01.10.-24.10.2020. Zapísať sa môžete na
hárok na nástenke vo farskom kostole.
Naše modlitby a pôst chceme obetovať za
našich duchovných otcov o. Mareka,
o. Blažeja a o. Rada.

                      17:00 tichá adorácia

                      Modlitby k sv. Ondrejovi, patrónovi chrámu a farnosti

                      Sv. omša + modlitby za uzdravenie a pomazanie olejom sv. Ondreja

                      (Posledný pondelok v mesiaci so začiatkom o 18:00)

                      17:00 adorácia + spoločná modlitba sv. ruženca

                       čas pred sv. omšou je vyhradený na stretká detí a nácvik spevu

                       pred sv. omšou spoločná modlitba sv. ruženca

                       Po sv. omši tichá adorácia do 19:30

                       Večer milosrdenstva vo štvrtok pred prvým piatkom 

                       (moderovaná adorácia + spovedanie)

                      17:00 tichá adorácia (prvý piatok v mesiaci od 9:00 do 18:00)

                      17:45 ruženec Božieho milosrdenstva

                      17:15 Krížová cesta (v pôstnom období, bez adorácie)

                      17:15 spoločná modlitba sv. ruženca

                      17:00 – Večeradlo (prvá sobota v mesiaci)

                      Spoločná modlitba sv. ruženca pred sv. omšou

Bezhotovostné vklady: 
Na Pastoračné centrum: bohuznámi darcovia: 40 €, 15 €, 50 €, 10 €, 10 €, 100 €,
10 €, 30 €, 100 €, 10 €, bohuznáma rod. 50 €. 
Na kostol: bohuznámi darcovia: 20 €, 20 €, 10 €, 50 €. 
Milodary na Pastoračné centrum: bohuznáma 10 €, 10 €.
Zbierka na Pastoračné centrum: 702,88 €.

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

              

Milodary

Sviatosť zmierenia: pondelok,
utorok, štvrtok a  piatok od
17:00, sobota 17:30.

V  pondelok večer budú
Modlitby za uzdravenie
spojené s  pomazaním olejom
sv. Ondreja.

Od 1. októbra začína
modlitba sv. ruženca vždy
pred večernou  sv. omšou o
17:30.
Večeradlo bude v sobotu
3.10.        o 17:00.

Pozývame všetky deti na
detskú sv. omšu v  stredu
večer. O 17:00 začína stretko
a  o  17:30 sa deti modlia
ruženec.

Vo štvrtok po sv. omši bude
Večer milosrdenstva. 

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

Chorých navštívi otec Marek
v piatok dopoludnia.

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

Farské oznamy

Mohlo by Vás zaujímať ....

     Vo farskom kostole sa počas mesiaca október budeme modliť spoločne s kňazom
modlitbu sv. ruženca každý deň od pondelka do soboty so začiatkom o 17:30.
Modlitbe ruženca bude počas mesiaca október predchádzať adorácia v tichu od 17:00
v pondelok, utorok a piatok. Prvú októbrovú sobotu máme Večeradlo o 17:00.

Októbrové pobožnosti

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa


