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                             prokurátor, advokát
                            Apoštolského Tribunálu Rímskej Roty

Kaplán :            Mgr. Blažej Revický

Duchovný otec : doc.ThDr.Radoslav Lojan, PhD.
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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                                              

+ Anna (2. výr)Podhradová

Pondelok
2.11.

Utorok
 3.11.

Streda
 4.11.

Štvrtok
5.11.

Piatok
6.11.

Sobota
7.11.

Za zosnulých

Podhradová + Štefan (výročná)

Podhradová + Ján, Magdaléna

Podhradová + Jolana, Matej
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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/ 44/2020  
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice
                                                              Dobrovoľný príspevok

Rozpis svätých omší,  31. nedeľa cez rok

PodhradováNedeľa

8.11.

32. Nedeľa cez rok

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

Noc so Všetkými Svätými

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

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

Spomienka všetkých
verných zosnulých

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 Luciu, Ladislava, Júliu

Rozália 15:15 Za odvrátenie epidémie

+ Vladimír (4. výr.)10:00

féria

Rozália 18:00

Rozália 16:00 + Mária

Rozália 16:00 + Vladimír

Rozália 16:00 + Mária, Jozef, Agnesa, Karol

féria
Rozália 16:00 + Margita, Jozef, Irena, František

spomienka

Sv. Karola
Boromejského

     Na sviatok Všetkých Svätých som
zažil niečo neopakovateľné. V sobotu
pred týmto sviatkom, keď sa na
Slovensku vytvárali dlhé rady občanov,
ktorí sa chceli nechať otestovať na Covid-
19, som trávil čas na našom cintoríne sv.
Rozálie. Pripravoval som kaplnku na
nočné bdenie, no bolo potrebné  aj 
 pripraviť  fakle  a   kahance            a
rozmiestniť ich popri ceste v areáli
cintorína,  aby  tí, ktorí  sa  prídu  modliť
v noci, tak sa vedeli orientovať. Nakoniec
mi pomohol aj sám mesiac, ktorý svojím
jasným svetlom nahradil nočné pouličné
lampy. Túto modlitbovú akciu som
urobil aj preto, lebo od jednej ráno do
piatej bolo možné vyjsť von, nakoľko
neplatil zákaz vychádzania.
     Po otestovaní sa som si na chvíľu
ľahol do postele, aby som si aspoň dve
hodiny pospal.  Bol som však
netrpezlivý, pretože som sa na toto
nočné bdenie veľmi tešil. Nie preto, že
by som trpel nespavosťou, ale preto, lebo
modlitby v noci majú svoju silu. A to aj
preto, lebo človek musí priniesť nejakú
obetu. Začali sme ráno o 1:00 a niekoľko
osôb    sa    pridalo    k   tejto    modlitbe
a bdeniu. V šere kaplnky blikali sviečky
a ich svetlo osvecovalo sochy a obrazy
svätých.  Bolo  to  stretnutie  so   svätými
a bolo to veľmi dojemné. V tú noc bolo
cítiť ich prítomnosť a trochu citlivejšie
duše mohli začuť aj ich spev na Božiu
chválu. Pridal som sa k tomuto spevu,  

a to zvlášť počas sv. omše o 3:15 ráno,
ktorú     som     obetoval   za       chorých 
a odvrátenie epidémie. Prosil som ich,
ako priateľov,  aby nám  pomohli  a   vy-
prosili ukončenie epidémie. Prosil som
svätých pustovníkov, ktorí na tomto
mieste pôsobili v minulosti viac ako sto
rokov a v kaplnke sv.  Rozálie  sa   dňom
i nocou modlili za ochranu mesta a jeho
obyvateľov. Nezabúdajme, že na našich
cintorínoch sa uchovávajú ostatky
mnohých svätých, ktorých mená ani
nepoznáme. Ide o obyčajných ľudí, ktorí
aj napriek tomu, že boli hriešni, mali
odvahu nasledovať Ježiša Krista a byť mu
nablízku.
      Po sv. omši som s hŕstkou horlivých
veriacich, ktorí čakali v chlade pred
kaplnkou počas sv. omše, prešiel modliac
sa s relikviami sv. Rozálie po cintoríne,
aby som požehnal mesto Košice, jeho
obyvateľov a celé Slovensko. Bol som
dojatý vierou tých, ktorí kráčali so mnou
ako aj tých, ktorí prišli uprostred noci sa
modliť. Bolo nás zopár na Rozálii a zopár
vo farskom kostole a niektorí doma pri
online prenose. No verím, že obeta, ktorú
sme spolu podstúpili, prinesie žiadané
ovocie a aj ostatní pochopia, že v  
 ťažkých   časoch   sa   treba     zaprieť
a obetovať sa.     Na takéto mimoriadne
udalosti sa nezabúda. Dal by Boh, aby
pandémia čím skôr ustala, no zároveň,
aby sa v nás niečo natrvalo zmenilo. 
                                             Otec Marek

                             

Horný Bankov 14:15 Sv. omša je zrušená

Rozália 16:00

+ Rozália, Jozef, Mária, Imrich

féria

Omša s platnosťou 
na nedeľu

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

Za odvrátenie epidémie

Podhradová
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Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich
piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za

odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví
a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým

spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia
mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte

dvakrát požiť menší pokrm.

Piatkový pôst

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 je od 2. 11. 2020 opäť

možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať:

a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020
do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania)
b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom
antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným
od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom
testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

Verejné bohoslužby budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom
6 účastníkov.

Limit pre počet prítomných v chráme pre osobnú modlitbu v jednom okamihu je daný
rozlohou chrámu: počet prítomných nesmie prekročiť jednu osobu na 15m2 plochy
chrámu.

Sv. omše
-   Vysielané denne online z kaplnky sv. Rozálie od pondelka do soboty o 16:00,          
v nedeľu o 15:15 s úmyslom 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

Usmernenia platné po plošnom testovaní

Farský kostol je otvorený na
súkromnú modlitbu od pondelka
do piatku od 17:00 do 18:00.
V tomto čase je možné prijať
sviatosť zmierenia a sv.
prijímanie.

Farské oznamy

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

Na sv. omši môže byť
prítomných 6 osôb vrátane
kňaza. Prítomní majú mať
negatívny test na Covid-19.
Prosíme tých, ktorých úmysly
sv. omší sa slúžia, nech svoju
účasť potvrdia najneskôr deň
vopred.

V nedeľu je možnosť prijať sv.
prijímanie medzi sv. omšami
dopoludnia alebo večer od
18:00 do 19:00.

V nedeľu je eucharistická adorácia za odvrátenie epidémie vo
farskom kostole od 11:00 do 19:00.

Kostol
farský kostol je otvorený pre súkromnú modlitbu 

(max. 1 osoba na 15m2, v našom prípade 15 osôb): 
od pondelka do piatku od 17:00 do 18:00 (súkromná adorácia)

od 18:00 do 18:30 vyhradený pre účastníkov sv. omše
v nedeľu od 8:00 do 19:00 (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, sv. prijímanie a iná duchovná služba), 
v nedele od 8:00 do 11:00 a 18:00-19:00 (sv. prijímanie mimo omše)

Farská kancelária
- uprednostňuje sa emailová komunikácia alebo cez telefón
- úradné záležitosti vybavujeme v kancelárii po večernej sv. omši v utorok a vo štvrtok
- Sviatosti a  sväteniny a  iné sa vysluhujú jednotlivo, na požiadanie a  po dohode
s kňazom  (spoveď, pomazanie nemocných, sv. prijímanie, rôzne požehnania) 
- farské a modlitebné stretnutia sú pozastavené.
- výnimky zo zákazu hromadných podujatí nad 6 osôb : krsty, sobáše, pohreby 

Pozor
- V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať                  
v domácej izolácii.
- Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, treba telefonicky
kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.
- Zákaz podávania rúk.
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Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú 
našu farnosť  a pastoračné centrum  !!!!

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


