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21.11.

ZBP pre Zuzanu (60 rokov)

Podhradová

Podhradová + Eva

Podhradová + Ondrej, Alžbeta, Viera
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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.
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Rozpis svätých omší,  33. nedeľa cez rok

PodhradováNedeľa

22.11.

34. Nedeľa cez rok

Kristus Kráľ

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

Zverme sa naším svätým

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

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

Sv. Alžbety Uhorskej

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
+ Helena, Ján

Rozália 15:15 ZBP pre Helenku s rodinou

+ Ružena, František, Alžbeta, Juraj10:00

féria

18:00

Rozália 16:00

ZBP pre Karolínu

Rozália 16:00 Za duše v očistci

Rozália 16:00 Za odvrátenie epidémie

ľub. spomienka Rozália 16:00 + Alžbeta, Félix
   Mesiac november sme počas predošlých
rokov venovali nášmu patrónovi sv.
Ondrejovi. Už po dušíčkách sme sa začali
pripravovať na jeho slávnosť, ktorá
každoročne vrcholí 30. novembra. V tomto
roku aj počas náročnej situácie s
obmedzeniami ľudských a náboženských
slobôd trávime tento mesiac v intenzívnych
modlitbách
za zosnulých a za odvrátenie epidémie.
Denne vysielame online sv. omše z kaplnky
sv. Rozálie, a práve jej zverujeme náš boj s
koronavírusom. Prosíme ju, aby chránila
nie len našu farnosť, ale aj celé mesto,
národ a milovanú zem. Po niekoľkých
storočiach sme si znova spomenuli na
mladú pustovníčku z Palerma a našli sme u
nej veľkú orodovníčku. Myslím si, že
pandemická situácia v Košiciach svedčí i
tom, že ona nad nami bdie. Pamätajme
však na to, že jej pomoc presahuje hranice
ochrany len pred novodobou vírusovou
epidémiou. Stáva sa čoraz viac viditeľná
pri boji s oveľa ničivejšou pohromou, ktorá
sa volá ľahostajnosť vo viere a v chvále
Boha.
     V tomto týždni dňa 16.11. si chceme
pripomenúť aj sv. Alžbetu Uhorskú, ktorá
bola len nedávno vyhlásená za patrónku
mesta Košice. Aj tejto dobrej a milosrdnej
žene zverujeme naše rodiny, a zvlášť našich
chorých. Sv. Alžbeta milovala chudákov a
starala sa o nich. Dnes je medzi nami veľa
žobrákov a ľudí bez skutočného domova.
Sme žobrákmi, pretože máme nedostatok
lásky a vzájomnej úcty. Sme bez domova,
lebo človek, ktorý zabudne na Boha, tak
stráca domov. Nech nám práve ona Svätá
Alžbeta, pomáha nájsť skutočnú lásku 

k blížnym a nech nám vyprosí dotyky
Božieho milosrdenstva.
     V piatok dňa 20.11. bude mať sviatok
naša mladá blahoslavená Anka. Mučenica
čistoty bola povýšená na oltár v našej
farnosti a preto je našou patrónkou.
Zverujeme jej naše vzťahy, deti, mládež a
želáme si, aby v nej sme našli dobrú
priateľku a mocnú orodovníčku. Jej tichá
prítomnosť medzi nami nech je pre
každého z nás výzvou k zamysleniu sa nad
tým, čo sme schopní a ochotní obetovať pre
Boha. Vieme si ho vážiť viac ako svoj
vlastný život? Je náš Pán pre nás väčším
bohatstvom, ako tie, za ktorými sa denne
zháňame?
    Boh v osobe Ježiša Krista sa stal všetkým
aj pre obyčajného rybára z Betsaidy,
ktorého meno je Ondrej. Tento muž
zdravého úsudku a pevnej viery spoznal, že
je pred ním skutočný Mesiáš. Zanechal
všetko a išiel za ním. Keď sa raz epidémia
skončí a my sa budeme môcť znova vrátiť
do spoločenstva a prichádzať bez
obmedzení na sv. omše, až vtedy sa uvidí,
či sme našli skutočného Mesiáša. Je dosť
možné, že sa mnohí už do chrámov
nevrátia. Dôvodom však nebude pandémia
alebo prísne opatrenia, či zatvorenie
kostolov. Skutočná príčina zanechania
praktizovania viery tkvie v tom, že človek
nedostatočne pozná Boha. Ak by ho
skutočne poznal a mal s ním skúsenosť, tak
by ho nikdy neopustil a za nič by ho
nevymenil.
   Nech nám sv. Ondrej, na ktorého
slávnosť sa pripravujeme, vyprosí práve
túto milosť: Nájsť Mesiáša a nikdy sa ho
nezrieknuť. 

       Otec Marek 

Horný Bankov 14:15

Rozália 16:00

+ Michal, Štefan, Mária

féria

Obetovanie Panny Márie

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

Za odvrátenie epidémie

Podhradová

spomienka

Podhradová

ZBP pre Zuzanu a GabrieluRozália 16:00

+Vladimír, Mária, Peter, Ľudmila,
  Jaroslav, Mária, Elena, Alojz, Júlia

féria

Bl. Anny Kolesárovej, 
panny a mučenice

Omša s platnosťou na nedeľu 

ZBP pre Kláru a Emila   9:00

Sv. omša pre seniorov



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

·       Informácie aktualizujeme na webovej stránke: www.svondreja.sk
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Modlitba za Slovensko
Všemohúci Bože, Otče,

tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, 
splníš našu žiadosť.

Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,

o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,

o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

 
Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a nariadení.

 
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, 

lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými,

bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; 

daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás,
aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.

Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, 
ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých

bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, 

ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu

a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás

obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva
platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb.

Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa
používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu využiť lavice
alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno
miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno
do strany - tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou. Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce
pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej
kapacity kostola. 
Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania.
Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu
miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj
miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom. Treba tiež
zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú
rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek
so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania,
rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia
použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch,
kľučiek, podláh a predmetov.

Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie,
ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme! 
V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny
požiadať, aby návštevy bohoslužieb zvážili, prípadne pre dôchodcov zaviesť osobitnú
svätú omšu v nedeľu. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.

Biskupi kňazov veľmi povzbudzujú k pastoračnej horlivosti, aby vychádzali v ústrety a
boli ľuďom k dispozícii, najmä pre vysluhovanie sviatostí, ale aj pre ďalšie
naliehavosti. Treba,
samozrejme, primerane dbať na hygienu a fyzické zdravie, nesmieme však zanedbať
ani náležitú duchovnú starostlivosť o veriacich.
Taktiež opätovne pozývajú k modlitbe, s dôrazom na pokoj, rozvahu a trpezlivosť
kňazov aj veriacich, ktorá bude vzhľadom na okolnosti veľmi potrebná.
Zdroj: tkkbs

Od pondelka budú platiť nové pravidlá, 
týkajú sa aj verejných bohoslužieb.

·       Dnes máme zbierku na pastoračné centrum. 
Prosíme o podporu a ďakujeme.

·Adorácie sú v tomto týždni v
pondelok, utorok, streda a
piatok od 17:00 do 18:00. Vo
štvrtok je adorácia po sv. omši.
Počas adorácie je priestor
vyhradený pre súkromnú
modlitbu.

Farská kancelária je vo štvrtok
je zatvorená z dôvodu sv. omše
na Rozálii. V utorok je otvorená
od 16:00 do 17:00. Vo štvrtok
je možné úradné záležitosti
vybaviť od 18:30 do 19:00. V
ostatné dni po dohode s
kňazom.

Od pondelka 16.11. na sv. omši môže byť viac osôb, ale stále ide o obmedzený
počet. Je možné šachovnicové sedenie, a to len na vyznačených miestach. Počas
týždňa by sme vo farskom kostole nemali mať väčší problém. V nedele prosíme
veriacich, aby sa rozdelili na tri sv. omše dopoludnia, prípadne využili možnosť

sv. omše s platnosťou na nedeľu (v sobotu večer).

Farské oznamy

Sviatosť zmierenia vysluhujeme
v pracovné dni od 17:00 do
18:00.

 

      15.11.2020                 33. nedeľa cez rok                                        

·V sobotu začíname Novému k
sv. Ondrejovi, patrónovi
farského chrámu a farnosti.


