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30.8.

Utorok
30.8.

Streda
1.9.

Štvrtok
2.9.

Piatok
3.9.

Sobota
4.9.

 

 

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.

16:00 + Jozef, Helena, Michal a Alžbeta

16:00

16:00 Za odvrátenie epidémie

Rozália 15:15

Rozália

Rozália
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Podhradová

Nedeľa

5.9.

23. nedeľa 

cez rok

ZBP pre Máriu, Annu a Helenu

10:00

+ Cyril

ZBP pre Katarínu

ZBP pre Ondreja

Rozália

18:00Podhradová

18:00

16:00

16:00

18:00

Podhradová 18:00

Omša s platnosťou
 na nedeľu

 8:00

H. Bankov

Podhradová

Podhradová

Rozália

Rozália

Podhradová

14:15

František nie je len pápež

18:00

ZBP pre Róberta s rodinou

+ Jolana, Matej, Oľga a EmilPodhradová 18:00

ZBP pre Štefana

féria
Za odvrátenie epidémie

Za odvrátenie epidémie

Za odvrátenie epidémie

+ Štefan, Alžbeta a Štefan

féria

féria

Sv. Gregora Veľkého,
 pápeža a učiteľa Cirkvi

 spomienka

Odpustová slávnosť
(s modlitbami za zosnulých)

doma v pohodlí svojich obývačiek. Ak
chceš zažiť niečo z toho, čo som zažil aj ja
niekoľkokrát, ak chceš skúsiť aký dobrý je
Pán a povzbudiť sa vo viere, ak túžiš po
impulze, tak neváhaj a príď na stretnutie
s pápežom. Áno, som si vedomý, že
pravidlá sú nastavené veľmi prísne a až
diskriminačne. Žiaľ, Slovensko sa stalo
krajinou rozdelenia a polarizácie
spoločnosti a skrytého sebectva. No, aj
preto prichádza pápež ako posol jednoty,
zmierenia a dialógu. Prichádza ako otec
zaočkovaných, ale aj nezaočkovaných,
ako otec priaznivcov vakcinácie, ale aj
antivaxerov, ako otec pochybujúcich, či
pevných vo viere, praktizujúcich, či
ľahostajných, bielych, alebo čiernych... 
 Prichádza preto, lebo ho posiela Kristus –
je Jeho predlženou rukou, Pán cez neho
hovorí a koná. To je pápež, ktorý
prichádza! ...Nech nám svetské médiá a
názory nekompetentných nezatemnia
myseľ a nezatvrdia srdce!
     Všímajme si pozornej reč jeho tela,
jeho gestá a postoje, počúvajme Jeho
slová. Nič sa nedeje len tak, a ani pápež
František nepríde do našej farnosti len tak. 
Zrejme nebudeme mať možnosť mu podať
ruku z rôznych dôvodov, no môžeme mu
otvoriť náruč prijatia aj tak, že budeme
na neho na štadióne Lokomotíva v našej
farnosti čakať. 
     Všetkých Vás, ktorí môžete, prosím,
aby ste sa na stretnutie so sv. Otcom
Františkom v našej farnosti na
Lokomotíve registrovali, a aby ste prišli. 

      Pápež František o niekoľko dní
navštívi Slovensko. Spomedzi tisícok
farností to bude práve tá naša, ktorý ho
privíta na svojom území. Farnosť sv.
Ondreja v Košiciach zažije jeden z
najdôležitejších medzníkov vo svojej
histórii. Bude to deň Povýšenia sv. kríža,
14.9.2021 kedy budeme poctení návštevou
Nástupcu sv. Petra. Predpokladám, že si
mnohí ani neuvedomujeme aký veľký deň
je pred nami, aká je to výzva ale aj milosť.
Žiaľ, stali sme sa ľuďmi, ktorým
neobyčajné veci sa stali všednými. 
      Pri mojom prvom stretnutí s pápežom
– bol to ešte Ján Pavol II. som mal
nesmierny zážitok. Už len byť na Námestí
sv. Petra, v jeho blízkosti bol veľký
zážitok. Dotkol som sa jeho ruky a mohli
sme si s ním seminaristi urobiť fotografiu.
Áno, fotografiu mám doma, ako aj s
pápežom Benediktom, či Františkom. No
to, čo je oveľa vzácnejšie ako fotka, je
dojem zo stretnutia a precitnutie srdca. 
     Prial by som Vám, drahí moji
priatelia, zažiť to, čo zažívajú mnohí
kresťania na svete, keď sa stretnú s
pápežom. Pocit pokoja, bázne ale aj
veľkej radosti. V jeho blízkosti sa niečo
deje. Predchádza ho totiž Duch Boží.
Pápež nie je len pápežom, ale hlavne
Božím mužom. Je naplnený Kristovým
duchom a práve od Neho dostal moc
kľúčov ako aj charizmu povzbudzovať a
upevňovať bratov vo viere. 
     František prichádza k nám, a dúfam, že
aj my prídeme k nemu a neostaneme 

féria

Rozália
16:00 Večeradlo

Slávnostná sv. Omša o sv. Rozálii17:00

Eucharistický sprievod



 
Program

 
Trojdnie sv. Rozálie

Streda, štvrtok, piatok (1.9.2021 – 3.9.2021)
15:15 modlitba sv. ruženca

16:00 sv. omša spojená s modlitbami za odvrátenie epidémie, uctenie relikvií sv.
Rozálie.

 
Slávnosť sv. Rozálie

Sobota (4.9.2021)
16:00 modlitba sv. ruženca (Večeradlo)

17:00 slávnostná sv. omša (spieva vokálny súbor Gregoriana) 
+ požehnanie repliky obrazu „Korunovácia sv. Rozálie“ a požehnanie kvetov

18:00 kompletórium (súbor Gregoriana)
19:00 – 22:00 nočné bdenie s pustovníčkou pri Eucharistii (adorácia)

 
Odpustová slávnosť
Nedeľa (5.9.2021)

15:00 korunka k Božiemu milosrdenstvu
15:15 – odpustová sv. omša (s modlitbami aj za zosnulých) spieva zbor z

Kokošoviec 
Na záver Eucharistický sprievod v areáli cintorína a požehnanie pútnikov, 

mesta a jeho obyvateľov.
 

Prosebná púť k sv. Rozálii 
     Aj v tomto roku konáme prosebnú púť k sv. Rozálii s úmyslom za odvrátenie
epidémie, ochranu mesta Košice a jeho obyvateľov. V rámci duchovnej prípravy
na návštevu sv. Otca Františka, ktorý navštívi našu farnosť dňa 14. septembra a
stretne sa s veriacimi na štadióne Lokomotíva, Vás pozývame na slávenie
Trojdnia sv. Rozálie, jej sviatku a odpustovej slávnosti.
     Sv. Rozália, pustovníčka zo Sicílie je patrónkou proti moru a epidémiám.  
S naším mestom je spojená od roku 1715 kedy jej košičania postavili kaplnku
ako poďakovanie za ukončenie moru v roku 1709. V čase pandémie
koronavírusu boli v kaplnke natrvalo v septembri 2020 inštalované jej relikvie.
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Požehnanie žiakov a školských tašiek
      V nedeľu 5.9.2021 pri odpustovej sv.
Omši pri sv. Rozálii o 15:15 budú
požehnaní žiaci, študenti a aj ich školské
tašky. Pozývame všetkých.

 
Eucharistický sprievod 

na Rozálii a deti
Pozývame na odpustovú slávnosť sv.
Rozálie v nedeľu 5.9.2021 so začiatkom o
15:15. Sv. omša bude obetovaná za
zosnulých farníkov, za pochovaných na
cintoríne sv. Rozálie ako aj za tých, na
ktorých si účastníci počas slávenia
spomenú. Požehnaní budú pútnici, mesto,
ako aj jeho obyvatelia. Počas púte je
možné získať úplné odpustky.
Po sv. omši bude eucharistický sprievod v
areáli cintorína. Poprosíme rodičov, aby
prišli s deťmi. Deti budú v sprievode
rozhadzovať lupene kvetov pred
Eucharistiou. Po skončení nás čaká
prekvapenie...

Nočné bdenie s pustovníčkou 
pri Eucharistii

     V sobotu 4.9.2021 bude v kaplnke sv.
Rozálie eucharistická adorácia od 19:00
do 22:00. Pozývame Vás do ústrania na
stretnutie s Pánom v tichej adorácii.
Kaplnku sv. Rozálie viac ako sto rokov
spravovali pustovníci, ktorí v blízkej
pustovni sv. Ladislava viedli tichí život v
modlitbe a pokání. Títo svätí muži boli
pochovaní v blízkosti kaplnky, no žiaľ ich
hroby sa nám nezachovali z dôvodu
arogancie bývalých správ cintorína
totalitného i po-totalitného režimu.
     Pustovnícky duch a duch modlitby, či
pokánia však aj naďalej v kaplnke
pretrváva, a to aj preto, lebo je zasvätená
sv. Rozálii – pustovníčke. 
    Areál cintorína sv. Rozálie bude v
sobotu večer otvorený do 22:00 a hlavné
komunikácie od brány až ku kaplnke
budú osvetlené lampášmi. 

Mohlo by vás zaujímať

Spovedanie pondelok - sobota od 17:00, vo štvrtok od 17:30.

Adorácia bude pondelok - sobota od 17:00, vo štvrtok od 18:30 do 19:00.

Celodenná adorácia na prvá piatok začne o 9:00. Prosíme zapísať sa na 
hárky na nástenke.

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

Manželské ohlášky: Ján Paralič a Diana Kovalčinová, ohlasujú sa tretí krát.

Farské oznamy

V piatok duchovní otcovia navštívia chorých.

Dňa 5.9. bude odpustová slávnosť v kaplnke sv. Rozálii. Dávame do
pozornosti duchovný program Trojdnia a slávnosti sv. Rozálie, ktorý nájdete
vo farskom liste Apoštol. 

Pri odpustovej sv. omši na Rozálii v nedeľu 5.9. o 15.15 budú požehnaní žiaci 
a školské tašky. Pozývame detí a rodičov. Zároveň všetky deti pozývame do

sprievodu po odpustovej sv. omši hádzať kvety pred Eucharistiu. 
Lupene kvetov si doneste so sebou. 

Prihlášky na 1. sv prijímanie nájdete na farskej webovej stránke. Odovzdať 
v kostole alebo katechétke do 15.9.

 spolupracovať pre TV2000 a komentovať
jednotlivé stretnutia pre taliansky
hovoriacich divákov. Musel som však
toto lukratívne a dobrodružné pozvanie
odmietnuť, pretože ak pápež – otec príde
k nám domov, tak farár – syn musí ostať
doma a otcovi nielen otvoriť dvere, ale aj
počúvať jeho múdre slovo a byť mu
nablízku v atmosfére prijatia.

 
Otec Marek

Bez rozdielu veku! Tí, ktorí pre opatrenia
zo strany Štátu nemôžete byť účastní, tak
sa pridajte k duchovnému spojeniu cez
TV vysielanie. 
     Buďme pripravení prijať nie len jeho,
ale aj pútnikov, ktorí za ním prichádzajú!
Mal som vycestovať počas návštevy
pápeža do Talianska, nakoľko ma oslovili 


