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              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                                              

ZBP pre Evku s rodinouPodhradová 18:00

Pondelok
12.10.

Utorok
 13.10.

Streda
 14.10.

Štvrtok
15.10.

Piatok
16.10.

Sobota
17.10.

Podhradová 18:00 + Milan

18:00Podhradová + Vincent

 18:00Podhradová ZBP pre Daniela jeho obrátenie

Podhradová 18:00 + František, Margita

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/ 41/2020  
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice
                                                              Dobrovoľný príspevok

Rozpis svätých omší,  28. nedeľa cez rok

PodhradováNedeľa

18.10.

29. nedeľa 

cez rok

Misijná nedeľa

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

Mesiac Panny Márie ružencovej

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.

   8:00 + František, Mária

Rozália 15:15 ZBP pre bohuznámu rodinu

+ Andrej10:00

Omša s platnosťou na nedeľu

féria

votívna omša Rozália 16:00 Za odvrátenie epidémie 

Rozália 16:00 ZBP pre Elisabeth

Rozália 16:00 Za odvrátenie epidémie 

spomienka Rozália 16:00 + Pavol

   9:00 ZBP pre Kláru a Emila

féria
Rozália 16:00 + František     V mesiaci október sa po celom svete modlí intenzívne sv. ruženec. V našich

krajoch je táto modlitba veľmi obľúbená a mnohí kresťania ju každý deň
odriekajú s nádejou, že Matka vypočuje svoje deti. V našej arcidiecéze máme v
Obišovciach, neďaleko Košíc pútnické miesto, kde sa uctieva Matka posvätného

ruženca.V súvislosti so šírením Corona vírusu vrelo odporúčame modlitbu k
Panne Márii Obišovskej, ktorá našim predkom priam zázračne pomohla počas
šírenia epidémie cholery v roku 1831. Vzývajme ju ako tú, ktorá neodmietne

pomoc a dokáže vyprosiť uzdravenie tela i duše.

Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej 

Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! 
Tvoja tvár je skropená krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám.

Materinským pohľadom vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás hľadáš 
v údoliach našich každodenných starostí a chceš nám pomôcť. 

Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej epidémie a mnohým 
si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za
našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš

národ. Zachráň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny.
Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnu

myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí,
aby sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života.

Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti. 

Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých 
predstaviteľov spoločenského života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa 

k pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, 
aby sme pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe 

ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu, aby jej Pán 
v každom čase daroval dostatok nových duchovných povolaní. 

Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, 
lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. 

AMEN. 

Imprimatur: Mons. Bernard Bober, 
arcibiskup - metropolita

ABÚ Košice, Prot. č. 374/17

féria

Sv. Terézie od Ježiša
Panny a učiteľky Cirkvi

Podhradová  18:00 ZBP pre Daniela jeho obrátenie



        Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej
Cirkvi pozýva farnosti, školy, materské školy
aj rodiny zúčastniť sa na iniciatíve Milión detí
sa modlí ruženec. Jej úmyslom je modliť sa
spoločne za mier a jednotu na celom svete.
Tento rok sa koná vo veľmi zvláštnej situácii,
pretože nikdy predtým nebol svet zasiahnutý
takou rozsiahlou zdravotnou a existenčnou
krízou. Kardinál Mauro Piacenza, prezident
nadácie ACN, v liste adresovanom deťom
píše, že v ťažkých situáciách je veľmi dôležité
spolupracovať a vzájomne si pomáhať.
„Nesmieme však zabudnúť, že najväčšia
pomoc prichádza od Boha.“ Celosvetová
modlitbová iniciatíva Milión detí sa modlí
ruženec sa koná v nedeľu 18. októbra 2020.

Táto kampaň sa zrodila v roku 2005 vo
venezuelskom hlavnom meste Caracas. Keď
sa raz niekoľko miestnych žien prechádzalo
okolo prícestnej kaplnky, uvideli tam
skupinku detí modliť sa ruženec. V tej chvíli
pocítili mocnú prítomnosť Panny Márie.
Jedna z nich si v tom momente spomenula na
slová svätého Pátra Pia: „Keď sa milión detí
bude modliť ruženec, svet sa zmení.” Prosíme
rodičov, starých rodičov, aby v nedeľu 18.
októbra 2020 si našli čas na to, aby sa spolu s
deťmi pomodlili sv. ruženec. Prípadne sa
môžete ako rodina pomodliť túto modlitbu aj
cez skype, ak je potrebné obmedziť sociálny
kontakt z dôvodu prevencie pred ochorením
Covid 19.

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

Z organizačných dôvodov žiadame veriacich,
aby sa na večernú sv. omšu v  sobotu a
nedeľné sv. omše prihlásili cez farskú
internetovú stránku (www.svondreja.sk).
Dôvodom je obmedzený počet veriacich na
jednej sv. omši na 50 osôb. Kto sa nemôže
prihlásiť nech nahlási svoje meno, priezvisko,
kontakt a konkrétny čas a dátum sv. omše v
sakristii alebo na email farnosti . Bude
prihlásený koordinátormi.

„Lebo každý, kto sa povyšuje, bude
ponížený, a kto sa ponižuje, bude

povýšený.“ (Lk 14, 11)
Evanjeliá nám často ukazujú Ježiša, ako
rád prijíma pozvania na obed: sú to chvíle
na stretnutia, príležitosti na nadviazanie
priateľstiev a upevnenie spoločenských
vzťahov.V tomto úryvku z Evanjelia podľa
Lukáša Ježiš pozoruje, ako sa správajú
pozvaní hostia a ako sa predháňajú pri
obsadzovaní popredných miest určených
pre význačných hostí; doslova tu cítiť
snahu prevýšiť jeden druhého.On má však
na mysli inú hostinu: tú v Otcovom dome,
na ktorú budú pozvané všetky deti bez
ohľadu na „odôvodnené nároky“
nadobudnuté vďaka domnelej
nadradenosti.A práve tam budú popredné
miesta rezervované tým, ktorí si vyberú
posledné miesta, čiže službu druhým. Preto
Ježiš hovorí:

„Lebo každý, kto sa povyšuje, bude
ponížený, a kto sa ponižuje, bude

povýšený.“
Keď sa chamtivo a pyšne zameriame na
samých seba, keď budeme vyžadovať a
ponosovať sa, upadneme do pokušenia
modlárstva, čiže do uctievania falošných
bohov, ktorí si nezasluhujú úctu a
dôveru.Prvým Ježišovým pozvaním sa teda
zdá pozvanie zostúpiť z „piedestálu“ nášho
ja, aby stredobodom nášho záujmu nebol
náš egoizmus, ale samotný Boh. Čestné
miesto v našom živote by malo rozhodne
patriť jemu! Dôležité je vytvárať mu
priestor, prehlbovať náš vzťah s ním, učiť
sa od neho evanjeliovému štýlu
poníženosti. Slobodne si zvoliť posledné
miesto totiž znamená zvoliť si miesto, ktoré
si vybral aj Boh v Ježišovi. On, aj keď je
Pán, rozhodol sa prijať ľudský osud, aby
mohol všetkým zvestovať Otcovu lásku. 

„Lebo každý, kto sa povyšuje, bude
ponížený, a kto sa ponižuje, bude

povýšený.“
Toto nás tiež naučí budovať bratstvo, čiže
solidárne ľudské spoločenstvo, dospelých a

mládeže, zdravých a chorých, budeme
schopní budovať mosty a slúžiť spoločnému
dobru.Podobne ako Ježiš aj my sa môžeme
priblížiť k našim blížnym bez obáv,
môžeme sa postaviť po ich boku, aby sme
spoločne kráčali ťažkými aj radostnými
chvíľami, aby sme docenili ich schopnosti,
podelili sa o materiálne aj duchovné
hodnoty, povzbudzovali, dodávali nádej a
odpúšťali. Tak dosiahneme, že primát bude
mať láska a sloboda Božích detí.V tomto
svete chorom na karierizmus, čo nahlodáva
spoločnosť, pôjdeme proti prúdu a
prinesieme pravú evanjeliovú obnovu.Toto
je zákon kresťanskej komunity, ako o tom
píše aj apoštol Pavol: „V pokore pokladajte
jeden druhého za vyššieho.“

„Lebo každý, kto sa povyšuje, bude
ponížený, a kto sa ponižuje, bude

povýšený.“
Chiara Lubichová napísala: „Všimol si si?
Vo svete sa veci majú úplne inak. Platí
zákon „ja“ [...]. A poznáme aj jeho bolestné
dôsledky: [...] nespravodlivosti a
zneužívanie každého druhu. Popri tomto
všetkom Ježišovo učenie nerieši všetky
tieto nešváry priamo, venuje sa skôr ich
koreňu, odkiaľ pochádzajú – ľudskému
srdcu. [...] Podľa neho je potrebné zmeniť
práve srdce a to prinesie aj zaujímanie
nových postojov, ktoré sú nevyhnutné na
ustanovenie pravých a spravodlivých
vzťahov. Byť pokorný neznamená len nebyť
ambiciózny, ale uvedomovať si, že som
ničím, cítiť sa malým pred Bohom, a teda
odovzdať sa ako dieťa do jeho rúk. [...] Ako
si správne osvojiť v živote túto poníženosť?
Tak ako Ježiš zaujímať tento postoj z lásky
k bratom a sestrám. To, čo si urobil im,
Boh vzťahuje na seba. Čiže skloniť sa, slúžiť
im. [...]  Pozdvihnutie sa dostaví rozhodne
novým spôsobom, v druhom živote. Pre
tých, čo žijú v Cirkvi, je však táto výmena
situácií už prítomná. Ten, kto riadi, má byť
tým, kto slúži. Je to už zmenená situácia.
Týmto spôsobom je už Cirkev, v ktorej sa
žije podľa slov, ktoré sme si tu prehĺbili,
pre ľudstvo znamením nového sveta.“

 Letizia Magriová

Milodary
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Bezhotovostné vklady: 
Na Pastoračné centrum: Na pastoračné centrum: rod. Spišákova 100 €. 
Na kostol: bohuznámi darcovia: 15 €, 50 €.
Milodary : Na Kaplnku sv. Rozálie : bohuznáma 50 €. 
Na kostol: bohuznáme 50 €, 50 €, 50€, 10 €, bohuznáma rod. 50 €.

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

Pamiatka všetkých verných zosnulých
Sv. omšu v deň spomienky na všetkých verných zosnulých, v pondelok  2.11.2020 o 18:00

vo farskom kostole sv. Ondreja na Podhradovej, môžete obetovať za vašich drahých
zosnulých. Mená je potrebné napísať na pripravené lístky a vložiť do schránky pri východe
kostola. Milodar za úmysel sv. omše je pri tejto príležitostí na ľubovôli darcu. Ak aj naďalej
budú v platnosti opatrenia o obmedzenom počte veriacich na bohoslužbách, túto sv. omšu

budeme vysielať aj naživo cez youtube kanál farnosti a našu webovú stránku.

Farské oznamy

Milión detí sa modlí ruženec

Prihlasovanie sa na sv. omše v sobotu večer a v nedeľu

Prosíme dobrovoľníkov o službu pri vchode kostola a o pomoc pri upratovaní spojenom
s dezinfekciou. Dajte o sebe vedieť na email farnosti – farnostsvondreja@gmail.com

Slovo života - október

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

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  18:00.

Na nedeľné sv. omše je potrebné sa
prihlásiť online cez farskú
internetovú stránku. Max. počet 50
ľudí na jednu sv. omšu. V prípade, že
sa nahlási menej účastníkov, bude
možné doplniť počet aj tými, ktorí sa
nenahlásili. Kto sa nevie nahlásiť cez
internet, nech sa nahlási alebo v
sakrestii.

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.

Budúcu nedeľu je zbierka na Pastoračné centrum. 
Prosíme o štedrosť a podporu. Ďakujeme.


