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+ JúliaPodhradová

Pondelok
30.11.

Utorok
 1.12.

Streda
 2.12.

Štvrtok
3.12.

Piatok
4.12.

Sobota
5.12.

Za farnosť

Podhradová

Podhradová ZBP pre Miroslava s rodinou

Podhradová + Rudolf, Vilma, súrodenci a rodičia

 
    29.11.2020                1. Adventná nedeľa                    

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,  1. Adventná nedeľa

Podhradová

Nedeľa

 6.12.

2. Adventná nedeľa

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

Pripraviť sa

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

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

Sv. Ondreja, apoštola

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, Jozefa, Teodora

Rozália 15:15 Za zosnulých

+ Michal, ZBP pre Hedvigu10:00

féria

18:00

Rozália 16:00

+ Vincent

Rozália 16:00 ZBP pre bohuznámu rodinu

Rozália 16:00 Za zosnulých bohuznámej rodiny

Rozália 16:00 + Mária

   Život človeka sa skladá z množstva
malých vecí, či okolností. Denne
vykonávame rutinné činnosti, ktorých
pravidelnosť si ani neuvedomujeme. Ba ani
neuvažujeme nad tým, koľko námahy a síl
nás to stojí. Vezmime si len takú mamu,
ktorá musí vstať skôr ako všetci ostatní,
pripraví raňajky, desiatu deťom do školy
a prípadne ich tam ešte musí zaviesť.
Nesmie zabudnúť na to, že najmladšie
dieťa je potrebné dať do škôlky, no a to
o 7:30 jej začína pracovná doba vo firme,
ktorá sídli na druhej strane mesta. Takáto
denná činnosť, aj keď sa opakuje, predsa si
však vyžaduje každý deň nové odhodlanie,
zapálenie a silu.
     Na to, aby sme sa v živote  mohli
posúvať ďalej, potrebujeme každý deň
verne žiť to, čo život prináša a robiť to, čo
je našou úlohou. Len vernosť
každodennosti, ma môže pripraviť na
zvládnutie budúcnosti. Čo mám tým na
mysli? Začíname advent. Predpokladám,
že znova budeme aj počas týchto dní,
ktoré sú poslednými v roku, žiť v určitom
napätí. Je potrebné mnoho vecí uzavrieť
a neprenášať ich do nového roka.
Nesmieme však zabudnúť na to, že verne
prežiť advent, znamená robiť každodenné
veci, no s troškou korenia duchovnosti.
  Nech naše dobré skutky majú jasnú
podobu a úmysel. Všetky naše skúšky
a utrpenia by sme mohli obetovať za
niekoho alebo za niečo. Dni sú čoraz
kratšie, a počas chladných večerov by sme
si mohli nachádzať oázy ticha, aby sme  

mali čas na modlitbu. Čo tak zobrať do
rúk nejakú dobrú knihu a prečítať si ju
v čase adventu? Máme čas na to, aby sme
sa zamysleli nad sebou a pospytovali si
svedomie. V konečnom dôsledku, čas
adventu by mal byť časom zmierenia sa
s Bohom a čakania na Jeho príchod.
    Skúsme uprostred každodennosti nájsť
si čas na to, aby sme sa na Vianoce
pripravili. Obchody z dôvodu pandémie
zrejme nezatvoria, nakoľko pred
vianočnými sviatkami utrácame veľa
peňazí. A veď predsa ekonomiku treba
držať nad vodou.... Nezabúdajme však na
to, že ani kostoly nie sú zatvorené. Treba
prichádzať do chrámu, modliť sa a otvárať
Sväté Písmo. Naše domovy sa stali
v mnohých prípadoch aj našimi
pracoviskami. Nech sa stanú aj miestami
modlitby a dozrievania vo viere.
 Prajem všetkým nám prežitie
požehnaného adventného obdobia. Dal by
Boh, aby keď sa na Vianoce budeme
znova tešiť z Božieho narodenia a prežívať
krásne chvíle s najdrahšími, sme boli
o niečo bohatší. Bohatstvo, ktoré môžeme
počas adventu získať je pokoj srdca,
pevnosť vo viere, odhodlanie kráčať ďalej
a rast  v láske k ľuďom ale aj k Bohu.
   Pripraviť sa na Vianočné sviatky je
výzvou, ktorá sa už na budúci rok nemusí
zopakovať. Preto využívajme zodpovedne
čas, ktorý nám bol daný a buďme Bohu
vďační za to, že nám ešte necháva čas.
                                              
                                              Otec Marek

Horný Bankov 14:15

Rozália 16:00

+ Mikuláš

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

+ rod. Reinenovej, Čopjanikovej, 
Slovikovej

Podhradová

slávnosť

Podhradová

+ Mariana, MilanRozália 16:00

+ Jaroslav, Mária, Elena, Alojz

Omša s platnosťou na nedeľu 

Na úmysel celebranta   9:00

Sv. omša pre seniorov

féria

spomienka

Sv. Františka Saleského

féria

féria



   Advent je špecifické liturgické obdobie prípravy
veriacich kresťanov katolíkov západného obradu
na vianočné sviatky. Toto obdobie má aj
eschatologický charakter a pripomínať má dvojaký
príchod Pána: príchod medzi ľudí a príchod na
konci čias. Z tohto pohľadu je advent časom
nábožnosti a radosti.
     Dejiny adventu v západnej cirkvi sa začínajú
písať koncom 4. storočia v južnej Galii a v
Španielsku. Veriaci z týchto krajov pociťovali
potrebu asketickej prípravy na Vianoce a na
slávnosť Zjavenia Pána, kedy sa v Cirkvi udeľoval
krst. Obdobie prípravy trvalo tri nedele, pričom ho
mala vypĺňať modlitba a horlivejšia účasť na
bohoslužbách (Koncil v Zaragóze r. 380). V Galii
mal advent skoro pôstny charakter, aby sa
pripodobnil 40-dennému pôstu pred Veľkou
Nocou, ktorý bol tiež prípravou na krst. Keďže
nedeľa ani sobota nikdy neboli dňami pôstu, bolo
potrebných až osem týždňov, aby pôst pred
sviatkom Zjavenia Pána trval štyridsať dní. Tak
vznikla Quadragesima sancti Martini, pôstny čas
začínajúci na sviatok sv. Martina z Tours 11.
novembra a končiaci 5. januára.
    Rím nemal zámer zaviesť pred Vianocami 40-
dennú prípravu, no napriek tomu sa v 6. storočí
začali posledné nedele pred Vianocami liturgicky
upravovať tak, aby pripomínali blížiace sa sviatky
príchodu Pána na tento svet, ako aj vystúpenie
Jána Krstiteľa. A tu je rozdiel v chápaní adventu v
Ríme a v Galii. V Galii mala príprava asketický a v
Ríme liturgický charakter. Sakramentáre (omšové
knihy) z týchto čias dosvedčujú, ako ťažko sa
formuláre šiestich a neskôr štyroch prípravných
týždňov umiestňovali do ročného cyklu. Až
Graduále (knihy stupňových spevov) a Antifonáre
(knihy žalmových spevov) v 8. a 9. storočí
umiestňujú adventné omše na začiatok liturgického
roka. Adventná liturgia bola stanovená až za
pápeža Gregora Veľkého a doteraz má dve črty:
pamiatku prvého príchodu a prípravu na druhý
príchod Pána Ježiša.
V nasledujúcich storočiach ovplyvnil galský advent
rímsky, lebo okolo roku 1000 prebiehalo
„pogaltštenie” rímskej liturgie. Advent dostal
pôstny charakter. Od stredoveku sa používa fialový 

parament, oltár sa nezdobí kvetmi, vynecháva sa
Glória, Te Deum a je obmedzená hra na organe
(nemôže sa preludovať, môže sa len sprevádzať
spev veriacich).
    Vo východnej cirkvi nachádzame síce prípravu
na Vianoce, no nijaká východná liturgia neslávi
advent tak, ako liturgia rímska. V byzantskej
liturgii si počas predvianočných nedieľ
pripomínajú pamiatku všetkých otcov, ktorí sa
časom zaľúbili Bohu od Adama až po Jozefa,
manžela preblahoslavenej Bohorodičky. Sýrsky
rítus nazýva nedele pred Vianocami Týždňami
zvestovania. Počas nich sa slávi zvestovanie spásy
Zachariášovi, Márii, návšteva Panny Márie,
narodenie Jána Krstiteľa a posolstvo anjela
Jozefovi.
    Obnova Adventu po Druhom vatikánskom
koncile odstránila najmä jeho pôstny charakter a
liturgicky ho dobudovala. Znakom toho sú: nové
adventné prefácie, antifóny, modlitby na každý
deň, nové usporiadanie čítaní. Glória sa vynecháva.
Má sa tým vyjadriť očakávanie času, keď tento
spev zaznie v podaní anjelov, ktorí ohlasujú
narodenie Pána. Stane sa tak o polnoci Svätej noci.
Texty od prvej adventnej nedele do 16. decembra
vyjadrujú eschatologický charakter a povzbudzujú
k očakávaniu druhého príchodu Pána. Od 17.
decembra má každý deň pre omšu a bohoslužbu
vlastné formuláre. Evanjeliové čítania podávajú
udalosti pred príchodom Pána. Štvrtá adventná
nedeľa má na základe čítania omšového formulára
charakter nedele starozákonných otcov a Panny
Márie, ktorí očakávali narodenie Pána.
    Celá adventná liturgia má v nás vzbudiť túžbu
po obnove svojho života. Tak ako sa narodením
Pána Ježiša pre ľudstvo začína niečo nové, má sa aj
kresťan pripraviť na nový život, ktorý mu ponúka
prichádzajúci Mesiáš. Kresťan má počas adventu
otvoriť svoje srdce, pripraviť ho a dovoliť, aby sa v
ňom opäť narodila Láska. Aj týmto spôsobom sa
Cirkev nepretržite podieľa na posväcovaní sveta a
na budovaní Božieho kráľovstva na zemi.
Nepremárnime šancu, ktorú nám adventný čas
ponúka! 

          Patrik Adam

Na kostol : bohuznáma 10 €, rod. Harčarikova 50 €, 
Zbierka na Pastoračné centrum: 100,09 €

Bezhotovostné vklady od bohuznámych darcov a rodín za mesiac november:
Na kostol: 5 €, 10 €, 100 €, 15 €, 30 €, 70 €, 20 €, 30 €, 50 €, 30 €, 3 €, 10 €, 50 €, 15 €, 20
€, 30 €, 20 €, 15 €, 50 €, 10 €, 5 €. 
Na Pastoračné centrum: 100 €, 100 €, 50 €, 10 €, 200 €, 10 €, 30 €, 50 €, 100 €, 30 €, 10
€, 10 €, 50 €, 30 €, 15 €, 5 €, 50 €, 20 €, 30 €, 20 €, 100 €, 10 €.
Na kaplnku sv. Rozálie: 50 €, 20 €, 50 €. Na kaplnku Panny Márie (Horný Bankov): 100 €, 100 €.

V našej farnosti aj tento rok prebieha do 24. decembra Adventná akcia – pripravme jasličky pre
Ježiška. Spočíva v úmyselnom konaní dobrých skutkov počas adventu. Cieľom akcie je pripraviť
Ježiškovi jasličky vystlané dobrými skutkami. Každé steblo slamy v jasliach bude predstavovať
jeden dobrý skutok vykonaný z lásky pre človeka a pre Boha. Slama bude pripravená vzadu v
kostole a jednotlivé steblá za každý vykonaný dobrý skutok môžeme položiť do jasličiek pred

oltárom. Pozývame celú farnosť – deti, mládež, ako aj dospelých zapojiť sa do tejto akcie.
Veríme, že mu pripravíme pekné a pohodlné ustlanie, tak ako aj po minulé roky.
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Farské oznamy

Na úvod odpustovej slávnosti v nedeľu 29.11.2020 požehnáme nové oltárne sviece a svietniky,
ktoré boli vyrobené v Neapole v Taliansku. S oltárnym krížom, ktorý máme už niekoľko rokov,

tak tvoria spoločnú sadu a sú zlátené a postriebrené s motívmi olivových ratolestí a olív.
Svietniky sa nám podarilo zabezpečiť aj vďaka darcom, ktorým pán farár v mene celého

spoločenstva  ďakuje za finančnú podporu na zakúpenie tejto veľmi hodnotnej sady svietnikov
pre náš kostol.

V pondelok 30. novembra slávime slávnosť sv. Ondreja, patróna farnosti a farského kostola. 
Pri sv. omši o 18:00 požehnáme olej, ktorým pomažeme veriacich olejom sv. Ondreja. 

Zároveň pri slávnostnej sv. omši zveríme farnosť ochrane sv. Ondreja.

Advent – čas nábožnosti a radosti

Všetkým darcom ďakujeme za podporu a vyprosujem hojnosť 
Božích milostí a pevné zdravie!
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Milodary

Slávnosť sv. Ondreja - pozvánkaJasličky pre Ježiška

Večeradlo a požehnanie mariánskeho rúcha
V prvú sobotu v mesiaci, a to 5. decembra pozývame všetkých ctiteľov Panny Márie na

modlitbu večeradla začiatkom o 17:00. Po modlitbe sv. ruženca požehnáme nový mariánsky
ornát, ktorý sme pre farnosť kúpili z Belgicka vďaka finančným darom veriacich venovaným na
tento účel. „Z vďačnosti Panne Márii venujú veriaci z Podhradovej“ je vyšité na výsačke ornátu.

Nové oltárne sviece a svietniky

Budúcu nedeľu v kaplnke sv.
Rozálie slúžime sv. omšu za
zosnulých farníkov, za
pochovaných na cintoríne sv.
Rozálie ako aj za tých, na ktorých
si prítomní počas sv. omše
spomenú.

Sviatosť zmierenia vysluhujeme od
pondelka do soboty od 17:00 do
18:00.

· Adorácie sú v tomto týždni v
pondelok, utorok, stredu a piatok
od 17:00 do 18:00.

V kostole je potrebné sedieť na
vyznačených miestach. Kapacita
môže byť naplnená na 50 percent.

·Vo štvrtok Vás pozývame na Večer
Milosrdenstva. Začneme sv. omšou
a po nej je adorácia. Modlitby
vedie Komunita Emanuel.

V pondelok máme sviatok sv.
Ondreja. Pozývame Vás na
slávnostnú sv. omšu spojenú s
obradom požehnania oleja,
pomazaním a zverením farnosti.

Dnes je zbierka na charitu.

Večeradlo bude v sobotu 5.12.   
 o 17:00.

Vianočné oplátky si môžete
kúpiť v sakrestii.

Na spovedanie pred Vianocami
využite celý Advent. Hromadné
spovedanie sa v tomto roku v
Košiciach pred Vianocami konať
nebude.


