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+ Milan (3. výr.)Podhradová

Pondelok
7.12.

Utorok
 8.12.

Streda
 9.12.

Štvrtok
10.12.

Piatok
11.12.

Sobota
12.12.

Za členov ružencového bratstva

Podhradová

Podhradová + Mária, Jozef

Podhradová + Jozef, Alžbeta

 
    6.12.2020                 2. 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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Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice
                                                              Dobrovoľný príspevok

Rozpis svätých omší,  2. Adventná nedeľa

PodhradováNedeľa

 13.12. 3. Adventná nedeľa

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

Ach, kto vie...

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

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

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 Annu, Dušana, Darinu, Jozefa

Rozália 15:15 ZBP pre darcu orgánu

+ Juraj, Gabriela10:00

18:00

+ Vladimír

Rozália 16:00 + Zdeněk, Anna, Helena

Rozália 16:00 + Pavol

Rozália 16:00 + Ján, Mária, Juraj, Alžbeta, Jolana, Jozef

     V posledných mesiacoch, kedy nič nie
je isté, si mnohí z nás povzdychnú: „ach,
kto vie, ako to bude ďalej...“ V terajšej
situácii sa nedá až tak veľmi plánovať,
nakoľko mnoho vecí závisí od vývoja
pandémie i rozhodnutí vlády alebo
hlavného hygienika SR. Neistota z toho čo
bude zajtra, mnohých ľudí privádza do
úzkosti a spôsobuje im vážne problémy
psychického charakteru. Chorí, ktorí sa
vyliečili priznávajú, že predsa len to nie je
až tak jednoduché a nejde o obyčajnú
chrípku. Ešte aj po negatívnom teste
pociťujú následky ochorenia. Neistota,
ktorá vládne v našej spoločnosti si
vyžiadala svoju daň. Nesmieme však
zabudnúť na to, že každá neistota pramení
z bezmocnosti. Ak bezmocne stojíme pred
nejakým problémom, tak začíname
pochybovať o tom, či ho vôbec niekedy
budeme vedieť vyriešiť. Bezmocnosť má
však aj inú tvár. Otvára dvere pre dôveru
v pomoc mocnejšieho. V tomto prípade
mám na mysli práve Boha. On je ten, ktorý
tú našu ľudskú bezmocnosť s veľkou
radosťou vezme do svojich rúk.  Potrebuje-
me aj dnes bezmocných ľudí, ktorí všetku
svoju dôveru vkladajú do Božej dobroty a
starostlivosti. „Zlož svoju starosť na Pána a
On sa postará..“ toto sú slová žalmu, ktorý
si veľmi často opakujem. A to zvlášť vtedy,
keď narazím  na hranice  mojej bezmocno-
sti. Odovzdanosť a dôveru - tieto postoje
potrebujeme v sebe nechať rásť, aby sme
neupadli do neistoty o zajtrajšok
a následne do zúfalstva, či beznádeje.
Advent je o čakaní na Mesiáša. Mesiáš je 

záchranca Potrebujeme skutočného
záchrancu! A tým nie je ani premiér,
aniministri, ani prezidentka, ba ani
vakcína. Skutočným Mesiášom je Ježiš
Kristus, ktorý sa rodí preto, aby ľud, čo
kráča vo tme, uzrel veľké svetlo.
Potrebujeme vidieť svetlo uprostred tmy,
v ktorej sme všetci uväznení v týchto
časoch pandémie. Nezabudnime na to, že
v tichom hľadení do svetla adventných
sviec môžeme pozorovať svoje vlastné
temnoty. Ide o tmu hriechu, povrchnosti,
nelásky, vnútornej rozorvanosti, či
neistôt. Vidieť a pomenovať to, čo sa
nachádza v našom vnútri, je jednou
z prvých podmienok k tomu, aby sme
dokázali s tým, čo v nás je, aj niečo
urobiť. Predvianočný čas je ideálnym na
to, aby sme si urobili poriadne spytovanie
svedomia a našli si čas na liečbu našich
chorých sŕdc a duší. Stáva sa, že
predvianočný zhon nám vezme to
najcennejšie, čo v týchto dňoch máme
k dispozícii. Je to čas na zotrvanie v tichu
a sebareflexii. Chvíle, ktoré strávime
samy so sebou, nie sú nikdy stratenými
chvíľami. Stáva sa, že uvažovanie nad
nami, prerastie spontánne do úprimnej
modlitby. Prajeme si, aby sme aj počas
týchto dní mali na modlitbu čas. Je pre
nás životne dôležité zotrvávať na
modlitbách, pretože to je liek pre naše
ubolené duše a ustráchané srdcia. Nič nie
tak mocné ako náš Boh! Preto sa už dnes
rozhodnime mu viac dôverovať a všetko
vložiť do Jeho otcovských rúk.
Nech je Pán s nami.
                                              Otec Marek

Horný Bankov 14:15

+ Karol, Vilma, Karol

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

Rozália 16:00 Za odvrátenie epidémie

Podhradová

Podhradová
sv. omša s platnosťou na slávnosť

Rozália 16:00

Rozália 16:00 Za odvrátenie epidémie

Omša s platnosťou na nedeľu 

Na úmysel celebranta   9:00
Sv. omša pre seniorov

+ Ondrej, Pavlína, Daniela
Nepoškvrnené počatie

Panny Márie

prikázaný sviatok

féria

slávnosť

rorátna sv.omša

féria

rorátna sv.omša

rorátna sv.omša



Košický arcibiskup Mons. Bernard Bober vydal usmernenie ohľadne predvianočného spovedania
v tomto roku. Vzhľadom na pandemickú situáciu nie je možné plánovať spoločné predvianočné

spovedanie viacerých spovedníkov. Spoločné hromadné spovedanie nebude v žiadnej
farnosti! Aktuálne platí, že počas bohoslužieb môže byť kostol naplnený na polovičnú kapacitu

z miest na sedenie. Pri spovedaní môže byť v kostole len jedna osoba na 15 m2. Preto je
potrebné sa vyhnúť radom a zhromažďovaniu sa ľudí. Povzbudzujeme veriacich, aby na spoveď

pred Vianočnými sviatkami využili celé adventné obdobie. 
Z toho dôvodu bude spovedanie v našej farnosti vyzerať nasledovne:
V týždni spovedáme od pondelka do soboty od 17:00 do 18:00. 
V nedeľu 20. decembra 2020 budeme spovedať vo farskom kostole od 15:00 do 17:00.

Hygienické opatrenia:
· Nezhromažďovanie sa vo väčšom počte v kostole (radšej počkať pred kostolom).
· Dezinfekcia rúk.
· Rúškom prekryté horné dýchacie cesty (nos i ústa).

Tradične každý rok dávame deťom na sviatok sv. Mikuláša balíček sladkostí. Obdarúvame ich
podľa vzoru sv. Mikuláša, ktorý daroval trom dievčatám tri mešce zlata, aby sa mohli vydať.
Nebolo by na tom nič zlé, keby tie balíčky nedostávali z každej strany. Od rodičov, od jednej

babky, od druhej babky, zo školy a ktovie ešte od koho. Myšlienku sv. Mikuláša, ktorý
potajomky obdaroval tri chudobné dievčatá sme dnes zdeformovali na výchovu detí k egoizmu.
Týmto ich učíme len prijímať a brať, ale nie dávať. Ak sa chceme skutočne vrátiť k myšlienke sv.
Mikuláša, musíme deti naučiť dávať. Dávať nezištne, bez nároku na „honorár“ – bez nároku na

„obyčajné ďakujem.“ Sv. Mikuláš dával, bez toho, aby sa „podpisoval“, bez toho, aby
obdarovaný poznal autora. Evanjelium nás k tomu tiež povzbudzuje „nech ľavá ruka, nevie čo

robí pravá.“ Ak dávame, dávajme v tajnosti, myslí sa tým, nevychvaľujme sa koľko a komu sme
dali. V stredu 9. decembra pozývame deti a ich rodičov a všetkých ľudí, ktorí chcú prevziať

štafetu sv. Mikuláša, aby sa zriekli niečoho z Mikulášskeho balíčka v prospech rodín, ktoré sú                   
v hmotnej núdzi a priniesli nejakú sladkosť alebo čokoľvek z Mikulášskeho balíčka. O tieto

rodiny v hmotnej núdzi sa stará občianske združenie Maják nádej v Košiciach. Stretneme sa pri
sv. omši o 18:00, kde odovzdáme to, s čím sa chceme po mikulášskej nádielke podeliť.

„Najkrajší skutok je ten, o ktorom vieš iba ty a Boh.“ (M. K.)

Deti deťom je adventná príprava detí na Vianoce. Každý rok počas celého liturgického obdobia
Vianoc si pripomíname, že Boh, ktorý prichádza na túto zem ako malé dieťa sa DARUJE nám
ľuďom. My sa tiež obdarúvame, ale aj očakávame čo dostaneme. V Božích očiach má veľkú

hodnotu, ak obdarúvame niekoho, kto nám to nevie alebo nemôže vrátiť. A to môžu byť ľudia
na okraji spoločnosti. DETI DEŤOM znamená, že deti, ktoré majú dostatok materiálneho

zabezpečenia pamätajú na deti, ktoré majú nedostatok. Pozývame deti, aby pripravili darček pre
deti z nášho mesta, ktoré toho až tak veľa nemajú. Obsahom darčeku môže byť drogéria ako

zubná kefka, zubná pasta, šampón, tekuté a tuhé mydlo, sprchový gél, prášok na pranie,
vreckovky, vrecká do koša, dezinfekcia do WC, hračky, maľovanky, školské pomôcky a pod.

Darček nemusí byť špeciálne balený v baliacom papieri, stačí papierová darčeková taška, alebo
obyčajná igelitová taška a pod. Odovzdať to môžeme v kostole vpredu napravo pod sochou

Božského Srdca. Termín je do 24.12.2020.

Na Pastoračné centrum: bohuznáma 50 €.  Zbierka na Charitu: 367,18 €

Každú prvú nedeľu v mesiaci, teda aj dnes, slávime v kaplnke sv. Rozálie sv. omšu o 15:15 za
zosnulých členov našej farnosti a za tých, ktorí sú pochovaní na cintoríne sv. Rozálie. Sv. omšu
obetujeme aj za zosnulých, na ktorých si prítomní veriaci spomenú počas sv. omše, aj keď sú
pochovaní na iných cintorínoch. Za posledné dva mesiace sa medzi zomrelých a pochovaných

pripojili: Gabriel Žihlavník (83), Anna Dulinová (57),  Mária Nováková (František Mocnej (87),
Helena Szaszaková (85), Štefan Rendoš (78), Anna Ontkocová (91), Mária Mocnejová (78),

Jolana Bendulová (86), Vierka Timková (62), Jana Olejárová (53), Peter Csudáky (81), Marián
Miháľ (76), Ján Fečanin (1). Barbora Sopková (82)

Odpočinutie večné daj im Pane a svetlo večné nech im svieti.
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V tomto týždni budeme vo farskom kostole sláviť rorátne sv. omše pri svetle sviec v pondelok,
štvrtok a v piatok. Prosíme veriacich, aby prišli do kostola so zažatými sviecami.

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

Nepochopené posolstvo sv. Mikuláša

Vianočná akcia – jasličky pre JežiškaSpovedanie pred Vianočnými sviatkami

Deti deťom

Rorátne sv. omše

Farské oznamy

Adorácie sú: v pondelok, utorok,
piatok, sobotu od 17:00. Vo štvrtok
po sv. omši.

Rorátne omše v tomto týždni sú v
pondelok, štvrtok a piatok o 18:00.

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

V stredu pozývame všetky deti na
detskú sv. omšu o 18:00. Bližšie
Informácie sú v Apoštolovi.

Vianočné oplátky si môžete
kúpiť v sakrestii.

Spovedáme hodinu pred večernou
sv. omšou od pondelka do soboty.

Ako po iné roky, tak aj teraz sa chceme všetci zapojiť do akcie – pripravme jasličky pre Ježiška.
Pred oltárom je kolíska, kde sa vkladajú klasy pripravené vzadu na stolíku. Jeden klas

symbolizuje jeden dobrý skutok, ktorý sme urobili. Dúfajme, že aj tento rok malému Ježiškovi
pripravíme pohodlné jasličky.

Požehnanie mariánskeho rúcha, ktoré darovali veriaci z našej farnosti sa uskutoční na sviatok
Nepoškvrneného počatia Panny Márie v utorok 8.12. pri sv. omši o 18:00. Dôvodom preloženia

obradu požehnania zo soboty 5.12. na utorok 8.12. je práve sviatok Panny Márie. 
Všetkým darcom, ktorí prispeli na zakúpenie nového mariánskeho ornátu, 

nech je Matka Božia stále nablízku a chráni aj ich rodiny.

Sestry vincentky, venujúce sa pomoci ľuďom bez domova, príjmu teplé veci od ponožiek po
vetrovky, obuv, ale i deky, či rúška, ktoré ešte môžu poslúžiť iným. 

Veci je možné priniesť k sestričkám na Smetanovu 6 v MČ Košice Juh. Ďakujeme!

Požehnanie mariánskeho rúcha na Slávnosť
Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Daruj kúsok tepla

Sv. omša za zosnulých v kaplnke sv. Rozálie


