
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

+ Jozef, JozefPodhradová 18:00

Pondelok
5.10.

Utorok
 6.10.

Streda
 7.10.

Štvrtok
8.10.

Piatok
9.10.

Sobota
10.10.

Podhradová 18:00 + Mária (1. výročie)

18:00Podhradová + Margita

 18:00Podhradová + Emanuel

Podhradová 18:00 + Emanuel

Podhradová  18:00 + Ján, Júlia, Johana

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.

Apoštol
Informačný list              III.ročník/ 40/2020  
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice
                                                              Dobrovoľný príspevok

Rozpis svätých omší,  27. nedeľa cez rok

Nedeľa

11.10.

28. nedeľa 

cez rok

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

Zavrieť alebo nezavrieť kostol

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

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

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 súvislosti so snahou opätovne
zavrieť kostoly a zakázať bohoslužby, mi
napadlo veľa vecí. Napríklad aj to, ako
som v auguste rozhodne stál za tým, aby
sa kostol na Podhradovej nezatvoril!
Vzhľadom na výskyt ochorenia Covid 19
u niektorých osôb, ktoré bývali v
Košiciach – Sever a zároveň teritoriálne
ich ulice patrili do našej farnosti. Jedna
pani žiaľ ochoreniu podľahla. To, že
údajne niekedy a ani príbuzní presne
nevedeli povedať kedy, a na ktorej sv.
omši, či v kostole bola táto pani
prítomná, alebo skutočnosť, že sa stretla
s druhou, ktorá bola tiež pozitívna,
neboli pre mňa fakty o šírení nákazy z
nášho kostola. Aj napriek tomu, bol náš
kostol označený za miesto nákazy a
niektorí lekári dostali sms, že tých, ktorí
tu boli na bohoslužbách, majú posielať
do červenej zóny. Mnohí z Košíc ma
kontaktovali a pýtali sa, čo sa to na
Podhradovej deje.
     Následne konkrétna osoba iniciovala
kontrolu zo strany hygieny a polície.
Kontrola prišla v nedeľu 16. augusta
2020. Príslušníci policajného zboru ma
po sv. omši o 8:00 zastavili s vetou:
„Dostali sme podnet, že sa v tomto
kostole nedodržiavajú hygienické
opatrenia.“  Bol som  z toho nemilo
prekvapený, nakoľko v našom kostole sa
nosia rúška od začiatku, aplikuje sa
dezinfekcia, atď. Urazilo to nie len mňa,
ale osoba, ktorá takýto podnet dala,
zhodila aj celú komunitu! V tú nedeľu
kontroly, jediná osoba, ktorá do kostola
vošla bez rúška, bola pani z hygieny!

Navyše nemala naštudované ani aktuálne
opatrenia platné od 20.6.2020 od 6:00,
ktoré uvoľnili napr. sedenie v kostole
alternovať v zmysle odporúčania a nie
povinnosti. Dodnes nemám z tohto
nepríjemného stretnutia, ktoré však
žiadne závažné porušenia nezistilo,
písomný záznam. Následne hygiena
telefonicky odporúčala preventívne
častejšie dezinfikovať dotykové plochy.
     Ak by náš kostol bol v auguste
miestom nákazy, ako to niekto tvrdil a aj
dodnes tvrdí vo svojich vyjadreniach pre
médiá, tak by sme tu mali už koncom
augusta mnoho nakazených. Je na mieste
čakať ospravedlnenie! Pretože ľudia na
Podhradovej sú zodpovední a majú
záujem chrániť svoje zdravie i zdravie
ostatných, no zároveň im záleží aj na ich
duchovnom dobre. Úlohou mňa, ako
pastiera tejto farnosti je vedieť rozlišovať
a rozhodovať sa nie na základe emócií, či
podozrení, ale faktov. Fakty na
zatvorenie kostola na Podhradovej
neboli, a to sa časom jasne ukázalo.
     Preto som rád, že sa naši biskupi
ozvali a v tomto ťažkom období trvali na
tom, aby sa slávili verejné bohoslužby.
Rozhodnutia sa musia robiť na základe
faktov, a tí ktorí tieto fakty majú
usilovne hľadať, si nemôžu prihrievať
polievku tým, že  alibisticky ukážu
prstom na cirkevné spoločenstvo.
Našťastie pastier vie, čo má vtedy robiť –
stáť pri svojom stáde a bojovať za jeho
dobro, lebo kresťania žijú z Eucharistie.       

         Otec Marek

   8:00 + Kamila

Rozália 15:15 + Ľudovít

spomienka

+ rod. Mackových10:00

          Omša s platnosťou na nedeľu

féria

Ružencovej Panny Márie

votívna omša Rozália 16:00 Za odvrátenie epidémie 

Rozália 16:00 Za odvrátenie epidémie 

Rozália 16:00 Za odvrátenie epidémie 

féria
Rozália 16:00 Za odvrátenie epidémie 

   9:00 Za odvrátenie epidémie

féria
Rozália 16:00 Za odvrátenie epidémie 



        Táto  pravda  nevyjadruje  len  každo-
dennú skúsenosť viery, ale synteticky zhŕňa
aj jadro tajomstva Cirkvi. V rozmanitých
podobách s radosťou zakúša, ako sa
neustále potvrdzuje prísľub: „A hľa, ja som
s vami po všetky dni až do skončenia
sveta“ (Mt 28, 20), no vo svätej Eucharistii,
kde sa chlieb a víno premieňajú na Pánovo
telo a krv, sa mimoriadne teší z tejto
prítomnosti. Odvtedy, čo na Turíce Cirkev -
ľud Novej zmluvy - začala svoje putovanie
k nebeskej otčine, božská sviatosť neustále
ožarovala jej dni a napĺňala ich
dôveryplnou nádejou. 
   Druhý vatikánsky koncil právom vyhlásil,
že eucharistická obeta je „prameň a vrchol
celého kresťanského života“ . „Veď
najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé
duchovné dobro Cirkvi, totiž samého
Krista, nášho veľkonočného Baránka a živý
chlieb, ktorý prostredníctvom tela,
oživovaného Duchom Svätým,
Oživovateľom, dáva ľuďom život". Preto sa
pohľad Cirkvi neustále obracia na svojho
Pána, prítomného v Oltárnej sviatosti, v
ktorej objavuje plné prejavenie sa jeho 

nesmiernej lásky. Eucharistia, Kristova
spásonosná prítomnosť v spoločenstvách
veriacich a ich duchovný pokrm, je to
najcennejšie, čo Cirkev môže mať na svojej
ceste dejinami.
       Keď Cirkev slávi Eucharistiu, pamia-
tku smrti a zmŕtvychvstania svojho Pána,
táto ústredná udalosť spásy sa stáva reálne
prítomná a „uskutočňuje sa dielo nášho
vykúpenia“. Táto obeta je taká rozhodujúca
pre spásu ľudského rodu, že ju Ježiš Kristus
uskutočnil a vrátil sa k Otcovi až potom,
keď nám zanechal prostriedok, ako mať na
tejto obete účasť, akoby sme boli pri nej
prítomní. Každý veriaci tak môže mať účasť
na tomto dare a neprestajne čerpať z tohto
prameňa duchovné ovocie....
     Túžim ešte raz pripomenúť túto pravdu,
skláňajúc sa s vami, moji najmilší bratia a
sestry, v adorácii pred týmto tajomstvom:
veľkým tajomstvom, tajomstvom
milosrdenstva. Čo viac mohol Ježiš pre nás
urobiť? Skutočne, v Eucharistii nám
prejavuje lásku, ktorá je "až do krajnosti"
(porov. Jn 13, 1), lásku, ktorá nepozná
mieru.
                                         Sv. Ján Pavol II.

     Dodržiavanie obmedzení si bude
vyžadovať z našej strany veľkú disciplínu a
pochopenie, ale aj toleranciu. Zároveň nie
je možné, aby kňazi technicky zabezpečili
všetky požiadavky sami a napr. počítali
ľudí v kostole, či dezinfikovali plochy,
vetrali,  kontrolovali zdravotný stav
veriacich, dozerali na rozmiestnenie ľudí
atď.
     Ak chceme mať v našej farnosti
bohoslužby aj počas sprísnených opatrení,
tak je potrebné, aby sa veriaci zapojili a
ponúkli pomoc pri organizovaní a kontrole
dodržiavania opatrení. V tejto situácii si
nemyslím, že ide o to, či chceme pomôcť,
som presvedčený,  že je to naša povinnosť.
Na jednotlivé služby sa prihláste alebo cez
email, alebo osobne v sakristii u pána
farára alebo pána kaplána.

O aké služby ide: 

služba pri vchode kostola – organizácia
a kontrola počtu veriacich, dozeranie
na nosenie rúšok, či aplikovanie
dezinfekcie· 

služba v kostole – zabezpečenie
rešpektovania rozstupov a alternovanie
miest v radoch (šachovnicové sedenie)· 

upratovanie kostola, kaplniek a
dezinfekcia dotykových plôch, kľučiek

pri sv. omšiach, kde sú veriaci v
exteriéri (Bankov, Rozália) ohraničiť
páskou miesto konania bohoslužby s
nápisom vchod a východ (v danom
sektore môže byť 50 účastníkov)

  Katolícki biskupi vydali na toto obdobie
dišpenz od účasti veriacich na nedeľnej sv.
omši a v prikázaný sviatok. To však
neznamená, že máme ostať doma, či na
bližšie neurčený čas sa odstrihnúť od
spoločenstva a hlavne od Eucharistie alebo
dokonca zabudnúť na Boha. Je možné, aj
keď s obmedzeným počtom, i naďalej
verejne sláviť bohoslužby, a to aj preto,
lebo sa naši biskupi ozvali a naliehali na
predsedu vlády, aby upustil od úplného
zákazu bohoslužieb. Štát nemá právo
zakázať kňazom verejne sláviť bohoslužby!
„Cirkev žije z Eucharistie“, hovorí veľký
pápež sv. Ján Pavol II. Veriaci, zvlášť
starší alebo z rizikovej skupiny, ktorí
ostanú doma, budú môcť požiadať o
Eucharistiu, ktorú im kňazi našej
farnosti donesú domov v dohodnutom
čase.
     Počas týždňa sa v našej farnosti
zúčastňuje na sv. omšiach taký počet ľudí,
ktorý zodpovedá daným obmedzeniam, a
preto nie je potrebné zvlášť usporadúvať
ďalšie bohoslužby.
V nedeľu je potrebné, aby sme sa na sv.
omše vystriedali, a aj preto pridávame vo
farskom kostole jednu sv. omšu navyše, a
to v nedeľu o 9:00. Zatiaľ sa na účasť na
nedeľných omšiach nebude prihlasovať.
Podľa situácie zareagujeme. Maximálny
počet osôb pri bohoslužbe môže byť 50 (v
kostole + vonku). V našej farnosti máme v
období núdzového stavu tieto nedeľné sv.
omše:

Farský kostol:  Sobota 18:00 
       (platná na nedeľu) 
       Nedeľa 8:00, 9:00, 10:00

Horný Bankov:   14:15
Rozália:           15:15

Milodary

V kaplnke sv. Rozálie sa počas núdzového stavu  pri relikviách sv. Rozálie 
od pondelka do piatka slúžia sv. omše o 16:00 za odvrátenie epidémie. 

V nedeľu je tam sv. omša o 15:15.

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

Adorácia bude v pondelok,
utorok a piatok od 17:00, vo
štvrtok od 18:30 do 19:30   

Spoločná modlitba sv.
ruženca za odvrátenie
epidémie začína od pondelka
do soboty o 17:30.

Stretko  detí  bude  v  stredu 
o 17:00. Detská sv. omša 
bude v stredu o 18:00.
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Bezhotovostné vklady: 
Na Pastoračné centrum: bohuznáma : 15 €. Na kostol : 15 €.
Milodary na Pastoračné centrum: bohuznáma 10 €.

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

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: Terézia Adamková (79), Vladimír Liško (31),
Ľudovít Martonyk (92), Mária Majkraková (86), Justína Stolárová (78), Bohumi Gáll
(71), Pavol Gombík (74), Dušan Šimkanin (71), Venuše Dlohá (62), Edgar Háp (48),
Kamil Lechman (49), Vojtech Rákay (76), Marián Grapa (73), Iveta Borščová (91). 

Odpočinutie večné daj im Pane!

Cirkev žije z Eucharistie.Ako si poradíme s obmedzeniami v našej farnosti?

Prihlasovanie na všetky nedeľné
sv. omše vo farnosti bude online
na internerovej stránke farnosti.
Počet účastníkov je max. 50
osôb. V prípade potreby
zavedieme ďalšie sv. omše.


