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+ Marta, VladimírPodhradová

Pondelok
23.11.

Utorok
 24.11.

Streda
 25.11.
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+ Stanislav

Podhradová

Podhradová + Vladimír

Podhradová + Ľudmila
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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/ 47/2020  
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice
                                                              Dobrovoľný príspevok

Rozpis svätých omší,  34. nedeľa cez rok

Podhradová
Nedeľa

29.11.
1. Adventná nedeľa

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

17. november, deň revolúcie sv. Alžbety

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
+ Andrej, Regina

Rozália 15:15 + Emília, Anton

Odpustová slávnosť10:00

votívna omša

18:00

Rozália 16:00

+ Alžbeta

Rozália 16:00 + František, Helena, Imrich

Rozália 16:00 + rod. Fottova, Kováčova, Vincent

Rozália 16:00 + Mária

   Tento rok sme všetci ostro sledovali, ako
dopadnú oslavy výročia nežnej revolúcie. V
uliciach demonštrovali ľudia, ktorí chceli
vyjadriť svoju nespokojnosť s terajšou
vládou. Žiaľ, v tejto pandemickej situácii,
ktorá sužuje nie len celé Slovensko, ale aj
celý svet, sa mnohí nesprávali
najzodpovednejšie. Čo už, veď predsa táto
pandémia ukazuje ľudské charaktery.
    Pripomienka nežnej revolúcie však
pripadá práve ne deň, kedy slávime
spomienku na sv. Alžbetu – patrónku mesta
Košice. Jej revolúcia bola však oveľa
nežnejšia ako tá naša – Československá. Jej
revolúcia nespočívala v skandovaní,
demonštráciách, či podpaľačstve alebo
ubližovaní na zdraví. Revolúcia našej
Alžbety bola revolúciou lásky. Keď si
uvedomíme aké mala postavenie, ako dcéra
uhorského kráľa a manželka durínskeho
kniežaťa, tak jasne vidíme, že jej služba
chudobným a žobrákom za hradbami, bola
naozaj revolúciou. Bohatstvo a pohodlie
šľachtického dvora vymenila za chudobnú
nemocnicu a ulicu. Mala na to jediný
dôvod – chcela byť blízko tým, čo trpia.
     V súvislosti s jej sviatkom minulú
nedeľu v katedrále košický arcibiskup
povedal:„Keď nechceme zostať zakrpatení
vo viere, mali by sme brať vážne Kristove
slová o príkaze lásky k blížnemu i voči
nepriateľom. Mal by to byť pre nás impulz
k duchovnému rastu: Milujte aj svojich
nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás 
   
    

prenasledujú. Nevylučujme nikoho zo
svojej dobroprajnosti a dobrotivosti!
Nehovorme o nikom: tento nie! Nebuďme
dobrí iba k tým, ktorí si to v našich očiach
zaslúžia, lebo ani Boh nevylučuje nikoho
zo svojej lásky. I nás prijíma, aj keď si to
iste nie vždy zaslúžime. Rozšírme svoje
srdce, zväčšujme kruh a záber svojho
života, aby všetci našli u nás miesto. Nie
iba naši najbližší, príbuzní        a priatelia.
Veď veľké a dobré srdce napĺňa zlaté
pravidlo evanjelia: Tomu, kto ťa prosí,
daj.“    
     Táto pandémia sa môže stať naozaj
príležitosťou k revolúcii, no nie však
politicky, či nenávistne motivovanej.
Revolúcia, o ktorú by sme sa mali usilovať
je naše osobné obrátenie a zmena k
lepšiemu. Patrónka Košíc sv. Alžbeta nám
ukazuje ako sa robia skutočné revolúcie. Aj
napriek nepochopeniu prostredia a jeho
neprajnosti, ostala verná tomu, k čomu ju
volal Boh – službe chorým a opusteným.
Ani nás nemusí okolie chápať, no dôležité
je, aby sme nerezignovali v konaní dobra,
no chceli na jeho šírení spolupracovať.
     Veľmi jasne znejú dnes Ježišove slová,
ktoré adresuje tým, ktorí si všimli, že je
hladný, smädný, pocestný, väznený, chorý,
nahý! Práve takým, ktorí mu podali
pomocnú ruku a pomohli mu dotýkajúc sa
chorých bratov a sestier, sľubuje nebo. A či
nebo nie je väčšou odmenou, ako sloboda
získaná revolúciou v roku 1989?

                   Otec Marek     
     

Horný Bankov 14:15

Rozália 16:00

+ Albert

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

Za odvrátenie epidémie

Podhradová

votívna omša

Podhradová

Za duše v očistciRozália 16:00

ZBP pre Helenu

Omša s platnosťou na nedeľu 

Na úmysel celebranta   9:00

Sv. omša pre seniorov

O Sv. Ondrejovi apoštolovi

O Sv. Ondrejovi apoštolovi

votívna omša

votívna omša

O Sv. Ondrejovi apoštolovi

O Sv. Ondrejovi apoštolovi

votívna omša

féria
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Novéna k sv. Ondrejovi – patrónovi 

farského kostola a farnosti

Sobota, 21. novembra o 18:00 hod.,

Apoštol Ondrej a povolania. Modlitby za duchovné povolania. 

Nedeľa Krista Kráľa, 22. novembra o 8:00, 9:00, 10:00

Apoštol Ondrej a rodiny. Požehnanie manželstiev a rodín. 

Pondelok, 23. novembra o 18:00 hod.

Apoštol Ondrej a chorí. Modlitby za chorých 

Utorok, 24. novembra o 18:00 hod.

Apoštol Ondrej a seniori. Modlitby za seniorov a požehnanie seniorov. 

Streda, 25. novembra o 18:00 hod.

Apoštol Ondrej a deti ti. Modlitby za deti a požehnanie detí 

Štvrtok, 26. novembra o 18:00 hod.

Apoštol Ondrej a mladí. Modlitby za mladých a požehnanie mladých

Piatok, 27. novembra o 18:00 hod. 

Apoštol Ondrej a zosnulí. Modlitby za zomrelých. 

Sobota, 28. novembra o 18:00 hod.

Apoštol Ondrej a neveriaci. Modlitby za tých, čo neveria a ľahostajných vo viere.

Nedeľa, 29. novembra odpustová slávnosť sv. Ondreja  o 10:00 hod.

Apoštol Ondrej a komunita. Modlitby za farnosť. 

Pondelok, 30. november o 18:00 hod. 

 Sviatok sv. Ondreja, apoštola 

Slávnostná sv. omša a zverenie farnosti sv. Ondrejovi 

s požehnaním oleja sv. Ondreja a pomazaním veriacich.

Mohlo by Vás zaujímať

   Volanie na Otca
V rámci Týždňa cirkvi pre mládež Vás
srdečne pozývame na Volanie na Otca,
ktoré sa uskutoční v nedeľu 22. novembra
od 17.00 hod. Spoločenstvo Mahaim bude
viesť večer chvál a modlitieb spojený s
katechézou. Podujatie bude možné
sledovať cez online stream na Fb profile
Arcidiecézneho centra pre mládež v
Košiciach @AcMko.

Svätá omša za život
Košická sv. omša za život bude tentoraz
„patriť“ vzácnym členom veľkej pro-life
rodiny, ktorými sú náhradní rodičia. Bude
slúžená 26.11.2020 v jezuitskom kostole na
Komenského ul. 14 o 16:30 hod. V
predprograme od 15:30 hod ponúkneme: *
Úvodné zamyslenie (o. Dušan Škurla) * Čo
je náhradné rodičovstvo; ako sa stať
náhradným rodičom (Mgr. Veronika
Prokopová) * Svedectvá náhradných
   
    

rodičov (manželia Ivankoví a Vinarčíkoví).
Celebrantom bude o. Juraj Feník, ktorého
rodičia sa rozhodli rozšíriť kruh biologickej
rodiny o nových členov. Po sv. omši budú
kňazi k dispozícii na súkromnú modlitbu
náhradným rodinám a tehotným
mamičkám. Online prenos na Fb profile
Spoločenstva Deti sv. Alžbety
@kosicezazivot.

   Advent s bl. Sárou Salkaházi
Sociálne sestry Vás pozývajú na modlitbové
stretnutia počas sobotných večerov v
advente s bl. sr. Sárou Salkaházi. Stretnutia
budú prebiehať online a venovať sa budú
čítaniu a rozjímaniu nad zamysleniami bl.
Sáry z jej denníka a tiež čítaniu Svätého
Písma. Prvé stretnutie sa koná 28.11.2020
o 19.00 hod. V prípade záujmu nás
kontaktujte na e-mailovej adrese:
spodunajskebiskupice@gmail.com do 23.
11. 2020.
   
    

Zasadili sme strom ako symbol života

     V stredu 18.11.2020 pán farár JCDr. Marek Ondrej, Adv. a pán starosta MČ
Košice sever Ing. František Ténai MBI. zasadili v areáli cintorína sv. Rozálie
Platan javorolistý (cca 6m). Tento strom má byť v tomto čase pandémie
vyjadrením symbolu víťazstva života nad smrťou.

     Ďakujeme pánovi starostovi za to, že nový strom cintorínu sv. Rozálie
daroval. Veríme, že tento platan bude pripomienkou aj pre budúce generácie
toho, ako sme spolu, zodpovedne a hlavne v pokoji dokázali ťahať za jeden
koniec v neľahkých časoch.

Všetkým darcom ďakujeme a prosíme o podporu.

Budúcu nedeľu budeme pri sv.
omšiach žehnať adventné
vence.

Farské oznamy

Sviatosť zmierenia vysluhujeme
v pracovné dni od 17:00 do
18:00.
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Prebieha novéna k sv.
Ondrejovi. Odpustová slávnosť
bude v nedeľu 29.11. o 10:00.

Oznam
Z rozhodnutia farára je ku dňu 19.11.2020 uvoľnený zo služby mimoriadneho

rozdávateľa Eucharistie pán František Rendoš.

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

V kostole je potrebné sedieť na
vyznačených miestach.   Kapa- 
cita môže byť naplnená na 50
percent.

Milodary
Milodary v hotovosti bohuznámi darcovia a rodiny: 

Na kostol : 100 €, 50 €, 20 €, 100 €. 
Na pastoračné centrum : 50 €. 
Zbierka na PC činila: 100,09 €

Bezhotovostné dary uverejníme na konci mesiaca.


