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Rozpis svätých omší,  12. nedeľa v období cez rok  

PodhradováNedeľa

27.6.

Trinásta nedeľa

v období cez rok

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

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.

 + Beáta

16:00

ZBP Martin

Za odvrátenie epidémie

10:00

Za Bohuznáme osoby

+ Alžbeta

Za odvrátenie epidémie

+ Ondrej, Vladimír, 
Anna, Andrej

Za odvrátenie epidémie

Rozália

18:00Podhradová

16:00

18:00

16:00

18:00Podhradová

16:00

16:00

18:00

Podhradová 18:00Omša s platnosťou 
na nedeľu 

sv. Alojza Gonzágu, 
rehoľníka

spomienka

féria
+ Ján, Anna

 8:00

Rozália 15:15

H. Bankov

Podhradová

Rozália

Podhradová

Rozália

Rozália

Rozália

Podhradová

14:15

      Drahí moji priatelia,

    v živote sme sa naučili, že mnohé veci
nedokážeme urobiť sami. Áno, môžeme
sa snažiť zo všetkých síl, no prídu
momenty, kedy budeme musieť poprosiť
o pomoc. Je tomu tak v rodinách, medzi
priateľmi, na pracoviskách, ale aj vo
farnosti.
    Farnosť je spoločenstvo pokrstených,
ktorí patria k sebe na základe krstu a
viery v Ježiša Krista. Farské
spoločenstvá nie sú len náhodné
zoskupenia, či občianske združenia.
Spája nás viac ako len jeden krst, alebo
zápis v matrike. Sme deťmi toho istého
otca, a preto patríme k sebe ako rodina.
V rodine si ľudia vzájomne pomáhajú.
Chcieť, aby sme si aj vo farnosti boli
nápomocní, určite nie je utópia. Malo by
nám záležať na tom, čo sa vo farnosti
deje a ako sa môžeme stať
spoločenstvom, ktoré žije vieru v Ježiša
Krista, a nie len o nej hovorí.
Uvedomujeme si, že každý z nás je iný, a
preto môžu medzi nami vzniknúť aj
napätia. No sme dospelí ľudia, a preto
by sme mali byť dostatočne zrelí na to,
aby sme videli nie len seba, ale aj
potreby tých iných. Sme pozvaní k
tomu, aby sme mali záujem jeden o
druhého, a aby sme si boli vzájomne
pomocou. Podať pomocnú ruku je nie
len kresťanské, ale je to aj ľudské. 

Majme otvorené oči a nepremeškajme
príležitosť k tomu, aby sme urobili 
 niečo pre iných. A to nie len pre
najbližších, ale aj pre ostatných, pre
farské spoločenstvo.
   Prajeme si, aby sme v našej farnosti
boli takými svedkami vzájomnej
pomoci. Žijeme ťažké časy krízy, ktorá
si vyžiadala nejeden ľudský život, či
zhasla nejedno svetielko nádeje.
Chceme sa znova nadýchnuť a hľadať
nové sily na naplnenie poslania, ktoré
má s nami Boh – a to v rodinách, na
pracoviskách, vo vzťahoch, ale aj vo
farnosti.
    Okrem  každodenných  výziev  pasto-
račnej služby, pomoci  chorým,  opuste-
ným slabým, či starostlivosti o
duchovné potreby veriacich – detí,
mládeže, rodín, seniorov, potrebujeme
vybudovať dom, v ktorom by sme sa
cítil doma. Áno, generácia pred nami
nám postavila kostol, pred našou
generáciou je výzva vybudovať
pastoračné centrum, kde by sme mali
svoje zázemie pre osobný rast,
budovanie vzťahov, či by sme vytvorili
archu rodiny pre tých, ktorým záleží na
spoločenstve s ostatnými deťmi Boha.
    Aj za týmto cieľom Vás pozývam k
spolupráci, podpore, pomoci, ako aj
blízkosti členov farskej rodiny svojmu
duchovnému otcovi.

Otec Marek 

Priložiť ruku k dielu18:00

Za odvrátenie epidémie

+ Ján, Ladislav, Ján, Ladislav

+ Miroslava, Štefan

 9:00

féria

Narodenie sv. Jána

Krstiteľa

slávnosť

Za odvrátenie epidémie

+ Anna

féria



 

15. výročie kňazskej vysviacky 

nášho duchovného otca Mareka

Farské oznamy

Od pondelka 7. 6. 2021 sa uvoľňujú opatrenia a Košice prechádzajú do žltej
zóny. Pre náš kostol to znamená, že počet osôb na jednu bohoslužbu môže byť
podľa platných opatrení 180 (50 percent kapacity). Na sv. omšu už nie je
potrebné sa nahlásiť. Po naplnení kapacity prosíme, aby veriaci ostali pred
kostolom. 

Online sv. omše sú od pondelka do piatku o 16:00 z kaplnky sv. Rozálie, v
nedeľu o 10.00 z Podhradovej.

Sviatosť zmierenia: pondelok – sobota od 17:00 do večernej sv. omše. Vo
štvrtok od 17:30! V stredu sa spovedá len na požiadanie pred alebo po sv.
omši, pretože o 17:00 je sv. omša pre prvoprijímajúce deti. Prosíme veriacich,
aby v stredu prichádzali na sv. omšu po 17:45, nakoľko od 17:00 do 17:45 je
kostol vyhradený pre sv. omšu prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.
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Dnes je zbierka na pastoračné centrum. 
Ďakujeme za podporu.

Adorácia: pondelok, utorok, piatok od 17.00 hod., vo štvrtok 1/2 hodinu po sv.
omši.
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mimo nich, starajú sa o ochranu a
zveľadenie kostola a tiež o zabezpečenie
bohoslužobných potrieb.
3. Pomerné zastúpenie členov kostolných
rád vo farskej ekonomickej rade stanoví
farár, berúc do úvahy počet veriacich pri
jednotlivých kostoloch.
4. Predsedom FER je farár.
5. Členovia FER si zvolia spomedzi seba
tajomníka. Jeho úlohou je urobiť záznam
zo zasadania, pomôcť farárovi zvolať
radu a byť nápomocný pri vedení účtov a
iných úlohách.
6. Všetci členovia FER ako aj kostolných
rád vykonávajú svoju službu bezplatne.

Voľby 2021
   Pri každom kostole vo farnosti
prebehnú v najbližších dňoch voľby
členov kostolných rád. Ide o farský
kostol Podhradová, kaplnka sv. Rozálie a
kaplnka Horný Bankov.
    Zo zvolených členov kostolných rád si
farár v zmysle platnej legislatívy vyberie
zástupcov do Farskej ekonomickej rady.
Mená kandidátov kostolných rád budú
na hlasovacích lístkoch v každom
kostole. Každý dospelý člen farnosti
môže označiť meno jedného kandidáta.

Kandidáti na členov kostolnej rady
Podhradová – 20.6.2021:

Ing. Renáta Sakslová

Ing. Adrián Anjel

JUDr. Peter Fedor

Ing. Emil Figura MB

Ing. Jozef Gira

Ing. Peter Palečko

Hlasovací lístok je potrebné vhodiť do
volebnej urny pri východe z kostola od
nedele 20.6. do nedele 27.6.2021 .     

     Vážení členovia farnosti.
     V zmysle noriem kánonického práva
ako aj partikulárnych predpisov som sa
rozhodol ustanoviť novú farskú
ekonomickú radu. V roku 2016 bola
ustanovené farská ekonomická rada dp.
Martinom Harčárom – farárom. Keďže sa
naplní v tomto roku päťročné obdobie,
ale hlavne preto, lebo farnosť stojí pred
veľkými výzvami zvlášť pred výstavbou
pastoračného centra ako aj opráv
chrámov vo farnosti,   správou  cintorína  
a kaplnky sv. Rozálie ako aj ďalších
Národných kultúrnych pamiatok, je
nevyhnutné pristúpiť k tomuto kroku.
Farár má mať vo Farskej ekonomickej
rade ľudí, na ktorých sa môže spoľahnúť
a ktorí majú úprimný záujem pracovať
častokrát na úkor svojho času a pohodlia
pre dobro farnosti.

Poslanie FER
    Farská ekonomická rada je pomocným
a poradným orgánom farára alebo
farského administrátora. Radí a pomáha
mu v správe majetkov a v ekonomických
záležitostiach týkajúcich sa celej farnosti
prostredníctvom svojich názorov,
skúseností a odborných rád tak, aby
majetok farnosti bol spravovaný šetrne,
obozretne a spoľahlivo. FER pomáha
okrem iného dozerať na ochranu
farského majetku, aby neutrpel škodu
alebo, aby sa nestratilo nič z toho, čo
tvorí cenný alebo kultúrny majetok
farnosti, no stará sa o zdroje príjmov a
zabezpečenie   potrieb  farnosti,  povzbu-
dzuje a organizuje  veriacich  v  starostli-
vosti o budovy a majetky farnosti.

Zloženie:
1. Vo FER má svoje zastúpenie
spoločenstvo veriacich, ktoré je pri
každom kostole patriacom do farnosti.
2. Pri každom kostole (farskom,
filiálnom) je kostolná rada, ktorú tvoria
aspoň traja členovia (tzv. kurátori). Tí
dozerajú na zbierky pri bohoslužbách i 

VOĽBY - Farská ekonomická rada (FER)

    Milý otec Marek,
    pri príležitosti výročia Vašej vysviacky Vám chceme poďakovať za Vašu
prítomnosť tu, v našej farnosti. Pred pätnástimi rokmi ste dostali dar služby.
Dar, ktorý ste za tie roky bezpochyby s Vám príznačným veľkým zápalom
zveľaďovali modlitbou, ale aj štúdiom a poznávaním seba a sveta. Dar
kňazstva so sebou prináša poznanie pokory, obety, odriekania, ale aj náruč
bezprostrednej Božej milosti, nádeje a pokoja. My tento dar skrz Vašu
prítomnosť medzi nami žijeme. Prinášate ho v podobe úsmevu, v podobe
múdrych slov na homíliach, v podobe Vašej túžby zveľadiť našu farnosť.
Ďakujeme Vám za to, že vnímate potreby farnosti ako celku, ale aj za to, že
Vám nie sú ľahostajné príbehy nás, ako jednotlivcov. Želáme Vám preto z
celého srdca, aby ste tento dar, v múdrosti srdca vedeného Božou láskou,
dokázali aj naďalej rozvíjať. V modlitbe na Vás myslia 

 Vaši farníci.
 

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


