
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                                              

ZBP pre AndreuPodhradová 18:00

Pondelok
19.10.

Utorok
 20.10.

Streda
 21.10.

Štvrtok
22.10.

Piatok
23.10.

Sobota
24.10.

Podhradová 18:00 + Dušan

18:00Podhradová ZBP pre Lujzu

 18:00Podhradová ZBP pre Lujzu

Podhradová 18:00 ZBP pre Andreu
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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/ 42/2020  
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice
                                                              Dobrovoľný príspevok

Rozpis svätých omší,  29. nedeľa cez rok

PodhradováNedeľa

25.10.

30. nedeľa 

cez rok

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

Nastal čas pre opatrenie číslo jeden!

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 + Martin, Danka, Mária, Anton

Rozália 15:15 + Juraj

+ Ján, Terézia10:00

Omša s platnosťou na nedeľu

féria

votívna omša Rozália 16:00 + Albert

Rozália 16:00 Za odvrátenie epidémie

Rozália 16:00 Za odvrátenie epidémie 

ľub. spomienka Rozália 16:00 Za odvrátenie epidémie

féria
Rozália 16:00 Za odvrátenie epidémie

féria

Sv. Jána Pavla II, 
pápeža

Podhradová  18:00
ZBP pre o. Dominika a tím

spolupracovníkov

     Ešte pred pár mesiacmi by si nikto
z nás ani len nepripustil, že by svet sa
mohol zmietať v pandémii takých
rozmerov, ako je tá dnešná. Naše
generácie si nepamätajú na nič podobné.
Spočiatku sme si mysleli, keď sa v jari
všetko zatvorilo, že po pár mesiacoch sa
život vráti do svojich starých koľají.
Nestalo sa tak. Práve naopak, druhá vlna,
ktorá udrela na Slovensko s oveľa väčšou
silou ukazuje svoju moc. Nemocnice sa
nám začínajú napĺňať chorými, sledujeme
rozhádaných politikov, počúvame tlačové
besedy, kde sa hovorí o zatiahnutí ručnej
brzdy pred katastrofou. Denne sme kŕmení
správami o pandémii, o číslach
infikovaných, či o nových úmrtiach.
Sprísňujú sa opatrenia, obmedzujú sa
slobody. Niekedy mám pocit, že sme
z toho, čo sa deje už všetci unavení,
frustrovaní a plní strachu.

     Skúsme si však oprášiť staré kroniky
a pozrieť sa do minulosti, ako sa naši
predkovia dokázali vysporiadať s oveľa
vážnejšími epidémiami. Čo robili? Áno,
bojovali so všetkých síl, a to aj povinnou
karanténou, či izoláciou, no okrem
spoliehania sa na opatrenia ľudí, spoliehali
na dobrého Boha. To, čo potrebujeme stále
kričať na rohoch ulíc, je pravda o tom, že
Boh je s nami! Aj keď mnohé opatrenia
nedovolia kresťanom byť prítomní na sv.
omši, predsa len kresťanmi ostávame aj
doma, aj na ulici aj v práci, aj
v nemocnici. Nezabudnime na to, komu
patríme, a že sme boli kúpení drahou
krvou Božieho Baránka. V tomto víťazstve
Boha nad smrťou máme našu istotu, že
zvíťazíme aj nad epidémiou dnešných čias. 

Chopme  sa  zbraní,  ktorými   je  modlitba
a pôst!  Staré osvedčené praktiky, na ktoré
moderný človek zabudol, a aj preto je
oveľa slabší ako človek minulých dôb.
Slabší nie len čo sa týka imunity, no slabší
duchom. Čo ostane po nás, ktorí žijeme
tieto neľahké časy? Bude sa na nás
spomínať ako na tých, ktorí po každej
stránke ustáli veľkú krízu a pandémiu?           
     
    Určite si prajeme, aby po nás neostali
len náhrobné kamene, ktoré budú niesť
naše mená. Je čas chcieť viac urobiť pre
koniec pandémie, ktorá už roky oslabuje
naše srdcia, vzťahy, rodiny, spoločenstvá,
mestá, dediny a národy. Podľahli sme
pandémii zla a zabudli sme na to, že
jedinou vakcínou proti takémuto druhu
choroby je Boh a jeho priateľstvo! Áno,
Boh je priateľom človeka, no človek sa
svojmu Bohu otočil chrbtom. Až do
posledných dní som si nechcel pripustiť
myšlienku, že by táto pandémia bola
Božím trestom. No dnes, keď vidím toľko
arogancie, klamstiev, na cti utŕhania,
zlodejiny, hádok, neúcty, bohorúhania
a chladu v ľudských srdciach, tak som
presvedčený, že je to práve človek, ktorý
na seba privolal trest pandémie.
V minulosti, naši predkovia postihnutí
epidémiami konali pokánie, ktoré
privolalo Božie zľutovanie. My, moderní
ľudia si dezinfikujeme ruky, nosíme rúška,
držíme odstupy, no to však nestačí, lebo
opatrenie číslo jeden pre ukončenie
pandémie spočíva v našom obrátení sa
k Bohu a návrate márnotratných detí
k Otcovi!       

       Otec Marek

Horný Bankov 14:15 Sv. omša je zrušená

Rozália 16:00 Za odvrátenie epidémie



   Úrad verejného zdravotníctva vydal v stredu 14. októbra večer konečnú verziu opatrení,
ktoré budú záväzné od štvrtka 15. októbra 2020. Z dokumentu vyplýva, že hromadné
podujatia napokon nebudú zakázané úplne: bude možné ich konať so zásadným

obmedzením, teda maximálne do 6 osôb. 
U nás platí nasledovné:

Sv. omše
-   Vysielané denne online z kaplnky sv. Rozálie od pondelka do soboty o 16:00,
v nedeľu o 15:15 za odvrátenie epidémie (max. 5 osôb + kňaz, ostatní sledujú online
z domu).
-   Sv. omša o 18:00 na Podhradovej od pondelka do soboty na vopred nahlásené
úmysly (max. 5 osôb + kňaz).
-   Sv. omše v nedeľu o 8:00 a 10:00 na vopred nahlásené úmysly (max.  5 osôb + kňaz
na každej sv. omši).
-    Miesta na sv. omši sú prednostne vyhradené pre tých, na ktorých úmysel je sv.
omša (prosíme veriacich, ktorí si rezervovali úmysel sv. omše, aby svoju účasť a počet osôb
potvrdili cez telefón alebo email najneskôr deň vopred. V opačnom prípade bude miesto
ponúknuté ďalším veriacim).
-    V prípade záujmu o účasť na sv. omši nás kontaktujte. Voľné miesto Vám po dohode
rezervujeme.
-    Pre všetkých vysielame sv. omšu z kaplnky sv. Rozálie denne cez youtube a farskú
internetovú stránku www.svondreja.sk

  Kostol
                  farský kostol je otvorený pre súkromnú modlitbu (max. 6 osôb naraz):  

od pondelka do piatku od 17:00 do 19:00 (súkromná adorácia),
od 18:00 do 18:30 vyhradený pre účastníkov sv. omše

 v nedeľu od 8:00 do 20:00 (celodenná súkromná adorácia), 
              od 8:00-8:30 a 10:00 -10:30 vyhradený pre účastníkov sv. omší.

Kňazi
-   sú vo farskom kostole k dispozícii veriacim v pracovné dni od 17:00 do 19:00
(spovedanie a iná duchovná služba), v nedele od 8:00 do 11:00 a 19:00-20:00 
(sv. prijímanie mimo omše)
-   na požiadanie vykonajú pastoračnú návštevu veriacich v domácnosti, 
vyslúžia obrad sv. prijímania mimo omše

Farská kancelária
-   uprednostňuje sa emailová komunikácia alebo cez telefón
-   úradné záležitosti vybavujeme v kancelárii v utorok a vo štvrtok od 17:00 do 18:00

Sviatosti a sväteniny
-   sa vysluhujú jednotlivo, na požiadanie a po dohode s kňazom 
    (spoveď, pomazanie nemocných, sv. prijímanie, rôzne požehnania)

Výnimky zo zákazu hromadných podujatí nad 6 osôb
- Krsty, sobáše, pohreby

Kontakt: 0948 290 607
email:  farnostsvondreja@gmail.com

Všetky aktuálne informácie nájdete na www.svondreja.sk

JCDr. Marek Ondrej, farár

Dnešnú nedeľu je zbierka na Pastoračné centrum. 

Prosíme o štedrosť a podporu. 

Podporiť naše spoločné dielo môžete aj prevodom na účet.

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

Na sv. omši môže byť prítomných 6 osôb
vrátane kňaza. Prosíme tých, ktorých
úmysly sv. omší sa slúžia, nech svoju
účasť potvrdia najneskôr deň vopred.
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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 vzadu v
kostole. 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.

  Talkshow iTYiJA- iný vesmír- online
Kultúrne centrum FUGA pripravuje druhú
časť novej talkshow s Jayom Hudáčkom a
jeho hosťami, ktorú bude možné sledovať
prostredníctvom online prenosu. Na témy,
ktoré riešime všetci- aj ty aj ja, bude
tentokrát diskutovať s Bohdanom Hroboňom,
riaditeľom Centra kresťanského vzdelávania v
Martine a odborníka na knihy Starého
zákona, ktorý aktívne pôsobí v evanjelickej
cirkvi. Ako hudobný hosť večera sa predstaví
worshipová kapela TIMOTHY.  Podujatie sa
koná v nedeľu 25.10.2020 18.00 hod, 

o lístky a bližšie informácie je možné získať
na stránke fuga.sk.

Milión detí sa modlí ruženec
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.
Celosvetová modlitbová iniciatíva Milión detí
sa modlí ruženec sa koná v nedeľu 18.
októbra 2020.

Mohlo by Vás zaujímať

  Na Kaplnku sv. Rozálie : bohuznáma 20 €. 
Na Pastoračné centrum: bohuznáma 50 €.

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

Farnosť v čase obmedzení

Farské oznamy

Sv. omše z Rozálie prenášame online.

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


