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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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Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice
                                                              Dobrovoľný príspevok

Rozpis svätých omší,  30. nedeľa cez rok

Podhradová
Nedeľa

1.11.
Všetkých svätých

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

Najväčšie prikázanie

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 ZBP pre Máriu (80 rokov)

Rozália
3:15

Za chorých 
a odvrátenie epidémie 

+ Anna, Václav10:00

O Panne Márii

féria

votívna omša Rozália 16:00 + Marta, Vladimír

Rozália 16:00 + Imrich, Margita, Kvetka

Rozália 16:00 Za obrátenie Tomáša

Rozália 16:00 ZBP pre Ľudmilu

féria
Rozália 16:00 + Štefan

sviatok

Sv. Šimona a Júdu,
apoštolov

     V spoločnosti, ako je tá naša, platia
pravidlá a zákony. Nakoľko nie sme
ideálnou spoločnosťou a máme tendenciu
myslieť viac na dobro osobné, ako na
dobro ostatných, tak potrebujeme
normy, ktoré by usporadúvali vzťahy, v
ktorých žijeme. Máme množstvo
zákonníkov, kde sa stanovujú pravidlá
pre prácu, občanov, trestnoprávnu
zodpovednosť, či mnohé ďalšie. Zákonov,
nariadení je už tak veľa, že bežný človek
nemá šancu sa v tom všetkom orientovať.
Pokiaľ sa stratíme len v normách, tak to
je tá lepšia vec. Ak sa však v živote
stratíme preto, lebo myslíme len na seba,
tak to je už katastrofa. To, čo človeku
umožňuje nestať sa „stratenou
existenciou“, je láska. Najväčším
prikázaním je práve ona. Milovať Boha
nadovšetko! To je to najdôležitejšie, čo
máme povinnosť zachovať. Pri reflexii
nad dnešnou spoločnosťou a ľuďmi, ktorí
v nej žijú, musíme konštatovať, že toto
najdôležitejšie – láska k Bohu – sa už
dnes nenosí. Človek Boha nepotrebuje, a
preto ho zo svojho života vytesní. Takto
prežitý život bez Boha si ja neviem
predstaviť! Vidím však, aké ničivé
dôsledky má takýto životný štýl na
kvalitu života občanov. Kto skutočne
miluje Boha, miluje aj blížneho a
nekradne to, čo nie je jeho. Kto miluje
Boha, váži si prácu druhého človeka a
nedehonestuje ho. Na úkor môjho
voľného času pracujem dobrovoľnícky
okrem vedenia Správy aj manuálne na
našom cintoríne ako kosec, či upratovač
odpadu po veľavážených návštevníkoch. 

A priznám sa, že denne ma častujú
nadávkami, krikom, či výčitkami. Ľudia
nevidia to, čo robíte, ale hodnotia vás
podľa svojich aktuálnych požiadaviek,
bez ohľadu na to, či sú opodstatnené
alebo nie.Kto skutočne miluje Boha, tak
ten nezničí cudzí majetok len preto, lebo
jemu to takto vyhovuje. Ako napríklad
zničenie novej brány v tomto týždni na
cintoríne sv. Rozálie. V snahe vyjsť
ľuďom v ústrety investujete niekoľko
tisíc eur do vytvorenia nového vstupu,
no niekto Vám to zničí za pár minút!
Prečo? Lebo našiel zatvorené! To, prečo
je zatvorená brána, už ho nezaujíma.
Takto slepý egoista nevidí, že práce ešte
nie sú dokončené a že z dôvodu
bezpečnosti zatiaľ brána musí ostať
zatvorená. Takýto sebec má problém
urobiť 50 krokov naviac, aby prešiel inou
bránou – funkčnou. Kde je v srdci takého
človeka láska k blížnemu a úcta k jeho
majetku, či prostriedkom, ktoré
investoval pre vec, ktorá by mala slúžiť
všetkým?
        Najväčším prikázaním je láska! 
Milovať Boha a milovať blížneho je naše
celoživotné úsilie. Ak stratíme lásku,
stratíme úctu jeden k druhému, a nie len
to, postupne sa vzájomne zničíme, lebo
egoistická seba láska nedokáže myslieť
na potreby iných.
     V tejto ťažkej dobe krízy pandémie
buď dokážeme milovať, a tak sa
zachránime, alebo budeme myslieť len
na seba. No v tom druhom prípade, ani
nechcem pomyslieť na to, ako by to
všetko skončilo!

     otec Marek       

Horný Bankov 14:15 Sv. omša je zrušená

Rozália 16:00 + Oľga, Emil

féria

votívna omša

Za zosnulých (bez veriacich)   15:15



V tieto dni, ktoré každý prežívame s určitou dávkou neistoty a opatrnosti, nikto z nás
nevie, čo bude zajtra. A to nie len v otázke toho, čo sa týka opatrení a nariadení Vlády
SR, ale ani vlastného zdravotného stavu. Vzhľadom na vzniknutú situáciu je potrebné,

aby sme boli všetci zodpovední, no zároveň potrebujeme dôverovať Nášmu Otcovi.
Zrejme táto situácia bude trvať dlhšie ako len do 1.11.2020.

Ako budeme fungovať najbližšie dni?

Sv. omše
-   Sv. omše budeme sláviť každý deň v kostole na Podhradovej a aj v kaplnke sv.
Rozálie na cintoríne. Najbližší týždeň budú pri sv. omšiach na Rozálii o 16:00 slúžené
sv. omše (online prenášané), ktoré veriaci si pred časom rezervovali vo farskom
kostole na večernú sv. omšu o 18:00.
-   Na sv. omši nesmú byť prítomní veriaci, nakoľko platí zákaz vychádzania (nesmú sa
združovať ani pred kostolom).
-  Sv. omše slávime na dohodnuté úmysly. Kto by chcel sv. omšu preložiť na iný termín
(zrejme až v po novom roku), nech telefonuje na farské telefónne číslo, alebo nech
napíše požiadavku na farský email.
-   V nedeľu 1.11. slávime Sviatok Všetkých svätých.
-   V nedeľu 1.11. od 1:00 do 5:00 slávime aj noc Všetkých svätých, ktorých budeme
prosiť o pomoc v boji s pandémiou. Vyzývame na nočné bdenie!
-    V nedeľu 1.11.2020 bude otvorený farský kostol na Podhradovej k modlitbe 
a Eucharistickej poklone od 01:00 do 5:00. V tomto čase bude možné prijať
Eucharistiu a kňazi budú k dispozícii (od 01:00 do 05:00 neplatí zákaz vychádzania).
-   Cintorín sv. Rozálie bude mimoriadne otvorený v nedeľu 1.11.2020 aj od 01:00 do 05:00.
-   Modlitby za odvrátenie epidémie a nočné bdenia budú prebiehať mimoriadne aj 
v kaplnke sv. Rozálie dňa 1.11.2020 od 1:00 do 5:00. Kaplnka bude v tom čase
otvorená na súkromnú modlitbu, okrem času sv.omše. V kaplnke bude možné prijať
Eucharistiu v čase súkromnej modlitby.
-   Sv. omša (bez účasti veriacich) za chorých na koronavírus a odvrátenie epidémie
bude slávená v kaplnke sv. Rozálie na cintoríne sv. Rozálie o 3:15 ráno, dňa
1.11.2020. Prenesieme ju aj online. Po nej duchovný otec Marek prejde s relikviami
sv. Rozálie areálom cintorína a udelí požehnanie mestu a Slovensku.
-   V nedeľu 1.11.2020 o 15:15 bude sv. omša z kaplnky sv. Rozálie prenášaná online
spojená s pobožnosťou za zosnulých.
-    Dňa 2.11. slávime dušičkovú sv. omšu za zosnulých o 18:00, ktorých mená ste
vhodili do schránky v kostole. Prenášame ju online.
-    Sviatosť zmierenia zomierajúcim vysluhujeme na požiadanie (kontaktujte nás
telefonicky).
-    Krsty, pohreby, sobáše sa vysluhujú.
-    Farská kancelária je zatvorená – stránky nech sa hlásia telefonicky alebo cez email.

Online prenosy nádjete na našej webovej stránke: www.svondreja.sk

Všetky aktuálne informácie nájdete na www.svondreja.sk
JCDr. Marek Ondrej, farár

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 vzadu v kostole. Milodar za úmysel sv. omše je pri tejto príležitostí na
ľubovôli darcu. Túto sv. omšu budeme vysielať aj naživo cez youtube kanál

farnosti a našu webovú stránku.

budú Peter Štupák a otec Ján Buc,
katolícky kňaz. Hudobne sprevádza
spoločenstvo MaranaTha a Lamačské
chvály.

 Svätá omša za život
Spoločenstvo Deti sv. Alžbety pozýva
rodiny, ktoré očakávajú príchod dieťaťa,
na on-line svätú omšu za život s
osobitným požehnaním. Bude ju slúžiť
kaplán UPC v Košiciach o. Martin Štieber
vo štvrtok 29.októbra o 18.00 hod v
jezuitskom kostole na Komenského 14.
Priamy prenos sv. omše bude možné
sledovať na facebookovej stránke
@košicezaživot.

Evanjelizačný seminár Oheň
Katolícke spoločenstvo MaranaTha Vás
pozýva na Evanjelizačný seminár Oheň.
Seminár ponúka deň plný modlitby
chvál, svedectiev a povzbudení, no
najmä radosti a pokoja v Božej
prítomnosti. Oheň je priestorom, kde sa
mnohí stretávajú so živým Bohom,
zakúšajú Jeho dobrotu a ich život sa
mení. Uskutoční sa 31. októbra od 8:45
hod prostredníctvom on-line prenosu,
ktorý môžete sledovať cez stránku
ohen.maranathapo.sk alebo na
Facebooku či YouTube kanáli
spoločenstva Maranatha. Prednášajúcimi 
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V nedeľu 1.11. sú farský kostol
na Podhradovej i kaplnka sv.
Rozálie otvorené pre veriacich
od 1:00 do 5:00. 
Možnosť prijať sv. prijímanie. 
Podrobnosti vo farskom liste Apoštol.

2.11.2020 o 18:00 budeme
slúžiť sv. omšu za zosnulých. Ich
mená na lístku vhoďte do
schránky v zadnej časti kostola.
Prenášame online.

Pamiatka všetkých verných zosnulých

Mohlo by Vás zaujímať

Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť
 a pastoračné centrum aj v čase pandémie

Farnosť v čase obmedzení

Farské oznamy

Ostatné pokyny a oznamy v čase obmedzení nájdete vo farskom liste
Apoštol alebo na webovej stránke farnosti www.svondreja.sk

Sv. omše sú bez účasti
veriacich, z dôvodu zákazu
vychádzania.

Sv. omše z  Rozálie prenášame
online na www.svondreja.sk

Úmysly sv. omší slúžime
o 16:00 na Rozálii a sv. omša je
prenášaná online.


