Apoštol

Rozpis svätých omší, 24. nedeľa cez rok
Pondelok
13.9.
Utorok
14.9.
Streda
15.9.

Sv. Jána Zlatoústeho,
biskupa a učiteľa
Cirkvi
spomienka
Povýšenie sv. Kríža
sviatok
Sedembolestnej
Panny Márie,
patrónky Slovenska
slávnosť

Štvrtok
16.9.

Sv. Kornela, pápeža
a Cypriána, biskupa,
mučeníkov
spomienka

Piatok
17.9.

féria

Sobota
18.9.

Omša s platnosťou
na nedeľu

Podhradová 18:00
Rozália

16:00

Podhradová

7:00

Podhradová

ZBP pre o.Mareka

9:00

ZBP pre Matúša

Podhradová 18:00
16:00

Rozália

Podhradová 18:00
16:00

Rozália

Podhradová 18:00
8:00

Nedeľa
19.9.

Farár :

25. nedeľa
cez rok

10:00
Rozália

15:15

H. Bankov

14:15

Kaplán :
Mgr. Michal Bodnár
Duchovný otec : doc.ThDr.Radoslav Lojan, PhD.

dekan Teologickej fakulty v Košiciach

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

Za odvrátenie epidémie

+ František
Za odvrátenie epidémie

ZBP pre Jozefa s rodinou
+ Pavol a Mária

+ Júlia, Pavol a Helena
+ Ladislav (10 výr.)
za novorodencov Dávida a Šimona

Cesta pod Hradovou III/3037
040 01 Košice
Utorok : 16:00 - 17:00
Štvrtok : 19:00 - 19:30
0948 29 06 07
farnostsvondreja@gmail.com
www.svondreja.sk

prokurátor, advokát
Apoštolského Tribunálu Rímskej Roty

Bankový účet Kaplnky sv. Rozálie
SK17 0900 0000 0051 1082 0766

+ Jozef

Farská kancelária

JCDr. Marek Ondrej

Milodar je možné poslať na účet
Farnosti sv. Ondreja, apoštola
SK43 0900 0000 0050 4444 0094
aj oskenovaním QR kódu
v aplikácii Vašej banky.

Bankový účet filiálky Horný Bankov
SK19 0900 0000 0051 1082 1603

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

Informačný list
IV.ročník/37/2021
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice
Dobrovoľný príspevok
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Za odvrátenie epidémie

9:00

Podhradová

Milodar je možné poslať na účet
Pastoračného centra
SK49 0900 0000 0050 4443 9501
aj oskenovaním QR kódu
v aplikácii Vašej banky.

Za odvrátenie epidémie

8:00
15:15

Rozália

+ Ondrej, Mária a Anton

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

Pápež František požehná základný kameň
Pápež František, v utorok 14.9.2021 z
príležitosti návštevy Košíc a našej farnosti
požehná Základný kameň pastoračného
centra sv. Ondreja, ktoré plánujeme
postaviť v blízkosti nášho farského kostola.
S veľkou radosťou som prijal túto správu.
S myšlienkou, nechať požehnať základný
kameň nášho pastoračného centra práve
pápežom, som sa zaoberal už dlhší čas. No
nikomu som o tom nepovedal, a len som
to nosil ako túžbu v mojom srdci. V
piatok, minulý týždeň prišla ponuka, no a
takáto príležitosť sa neodmieta. Aj toto je
prejav toho, ako Boh plní naše aj
neskrytejšie túžby, ako mu záleží na nás, a
ako posúva veci dopredu.
Boh nie je len Bohom prekvapení, ale
ja Bohom, ktorý plní sľuby. Boží prísľub:
„Ja som s Vami po všetky dni...“ sa napĺňa
každý deň. No máme však tendenciu tomu
neveriť a na túto pravdu zabudnúť.
Častokrát preto, lebo nevidíme zmysel
ťažkostí, klesáme pod ich ťarchou a
prepadáme zúfalstvu, alebo apatii. Koľko
ľudí je v dnešnej ťažkej dobe unudených,
apatických a zúfalých. Je ich veľmi veľa.
Keď konštatujeme tvrdosť ľudských
postojov, aroganciu, či dokonca hrubosť v
komunikácii človeka s človekom, je len
ťažko sa „držať nad vecou“ v zmysle, že
neprepadnete pocitu, že to čo robíte nemá
zmysel. Ľudská zloba a neúcta nás naozaj
môžu obrať o chuť niečo pre druhých
urobiť. Áno, je to možné, no my sme ľudia
viery v Boha živého a prítomného.

Jeho tiché prebývanie medzi nami v
Eucharistii je dôkazom tejto neustálej
Božej prítomnosti. Boh nás neopustil a ani
nás neopustí! A možno takéto prejavy
Jeho lásky a pozornosti, ako napr.
požehnanie základného kameňa pápežom
Františkom, sa môžu stať znakmi toho, že
Boh je na našej strane a je s nami. Áno,
priznám sa, že nie je jednoduché v dnešnej
dobe a spoločnosti uskutočňovať takéto
plány ako aj napríklad už spomínané
vybudovanie zázemia pre našu farnosť,
naše deti, mládež, seniorov, snúbencov,
manželské páry, či osamelých, osirelých,
pre tých, ktorí žijú v rozbitých a
stroskotaných
vzťahoch
poznačení
bolesťou sklamania... veď len s
pozemkami sa nevieme pohnúť dopredu
viac ako šesť rokov. A to aj napriek
veľkému úsiliu! Je ťažké bojovať za
myšlienku budovania domu prijatia a
domu misie evanjelia. Byrokracia úradov,
neochota ľudí a túžba po mrzkom zisku,
ba niekedy až túžba robiť za každú cenu
problémy Cirkvi, sú každodennou realitou.
Čo Vám poviem, je to veľmi náročné a ani
si mnohí nevedia predstaviť koľko je s tým
práce! Konzumná spoločnosť nás
nepozorovane naučila len prijímať a
častokrát čakať, čo pre nás iní pripravia.
No musíme zmeniť svoje postoje a stať sa
ľuďmi akcie! Nech aj to, že pápež požehná
Základný kameň, je motiváciou k
väčšiemu zápalu za spoločnú vec.
otec Marek

12.9.2021

24. nedeľa cez rok

POZOR! Protipandemické opatrenia a sv. omše od pondelka

Od pondelka 13.9. sa v rámci covidautomatu Košice prepnú do červenej fázy – 1. fázy
ohrozenia. Aj z toho dôvodu musíme pristúpiť k obmedzeniam, ktoré určuje vyhláška a
ministerstvo zdravotníctva. V kostole môže byť v prípade režimu „základ“ obmedzený
počet ľudí (priestranstvo pred kostolom je však možné využiť po zaplnení kapacity).

REŽIM V KOSTOLE NA PODHRADOVEJ:
Od pondelka do soboty - režim ZÁKLAD
(1 osoba na 15 m2 spolu 25 osôb v priestore kostola)
Streda 15.9.

8:00 - režim ZÁKLAD
(1 osoba na 15m2 – spolu 25 osôb v priestore kostola)
9:00 kompletne OČKOVANÍ (bez limitov + zoznam)

Sobota večer 18:00 (s platnosťou na nedeľu) – režim ZÁKLAD
(1 osoba na 15m2 – spolu 25 osôb v priestore kostola)
V nedeľu:

8:00 režim ZÁKLAD
(1 osoba na 15m2 – spolu 25 osôb v priestore kostola)
9:00 režim ZÁKLAD
(1 osoba na 15 m2 – spolu 25 osôb v priestore kostola)
10:00 - kompletne OČKOVANÍ (bez limitov + zoznam)

Režim „ZÁKLAD“
Všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie,
negatívny výsledok testovania, či prekonanie ochorenia.
PROSBA!
Prosíme, aby zaočkovaní využili možnosť sv. omše na Podhradovej
v nedeľu o 10:00. Zároveň prosíme, aby na režim ZÁKLAD
v sobotu o 18:00 a v nedeľu o 8:00 a 9:00 sme dali možnosť byť kostole
neočkovaným a tým, ktorí prekonali covid.

Kondolencia k úmrtiu Márie Spoločníkovej
So zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 9. septembra 2021 nás navždy opustila
akademická maliarka a reštaurátorka Mária Spoločníková. Za svoju prácu bola ocenená
viacerými vyznamenaniami: Cenou Cypriána Majerníka, Fra Angelico, Cenou Jána
Pavla II. a čestný titul "Doctor honoris causa" jej udelila aj Katolícka univerzita v
Ružomberku (2015). Mária Spoločníková (1926, Košice) vyštudovala Vysokú školu
výtvarných umení v Bratislave. Bola študentkou profesora a akademického maliara
Dezidera Millyho, ktorý ju nasmeroval na reštaurovanie umeleckých diel. Prevažnú časť
svojej 60-ročnej odbornej činnosti zasvätila záchrane gotických sakrálnych pamiatok na
Slovensku. Publikovala desiatky štúdií v odborných periodikách, vydala šesť kníh a za
svoju publikačnú činnosť bola niekoľkokrát ocenená.
Pani Mária Spoločníková bola našou farníčkou a pre náš kostol darovala vzácnu
drevenú sochu Panny Márie. Sme jej veľmi vďační a ubezpečujeme o modlitbách za
jej nesmrteľnú dušu.
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Mohlo by vás zaujímať

Spevy z Taizé
V rámci 31. ročníka Festivalu sakrálneho
umenia Vás v nedeľu 12.09.2021 o 19.00
hod pozývame na večer meditatívnej hudby
a modlitby - spevy inšpirované spiritualitou
Taizé. Podujatie sa bude konať v Kostole sv.
Antona Paduánskeho v Košiciach (seminárny
kostol).
Kurz Alfa - online
Alfa Slovensko, n.o. a spoločenstvo
MaranaTha Vás pozývajú na kurz Alf pre
dospelých. Je určený tým, ktorí chcú
prehodnotiť svoj život, nájsť koreň svojich
problémov či objaviť miesto, kde psychicky
zregenerujú. Kurz trvá 11 týždňov a
obsahuje 15 zaujímavých videoprednášok,
ktoré hľadajú odpovede na základné otázky
týkajúce sa kresťanskej viery. Séria Alfa
filmov je pútavá a svojím obsahom i formou
navrhnutá pre dnešné publikum. Epizódy
obsahujú inšpiratívne príbehy a rozhovory s
ľuďmi z celého sveta a sú tiež spestrené
zaujímavou animáciou.
Alfa kurz má 12 stretnutí, 1x v týždni, bude
prebiehať od 22.09. do 08.12.2021, každú
stredu od 19.30 – 21.00 hod.

Kurz sa uskutoční online na platforme
ZOOM. Bližšie info a registráciu nájdete na
alfakurzy.maranathapo.sk.
S Ankou za život
Pozývame Vás na 4. ročník štafetového behu
S Ankou za život. Úmyslom podujatia je
obetovať svoj beh za ochranu života každého
života od počatia po prirodzenú smrť a zveriť
obnovu kultúry života príhovoru bl. Anky
Kolesárovej. Tiež si behom pripomenieme tri
roky od uloženia relikviára bl. Anky vo
Vysokej nad Uhom. Môžete s nami ísť až do
Vysokej nad Uhom alebo sa pridať v
niektorej obci po trase na akýkoľvek dlhý
úsek, ktorý zvládnete. Beh sa uskutoční 25.
septembra, štart o 7.00 hod od Dómu sv.
Alžbety, cieľ vo Vysokej nad Uhom. Počas
behu bude zabezpečené občerstvenie, obed,
sprievodné vozidlo, občerstvenie v Domčeku.
Svätá omša bude o 18:00 hod v kostole vo
Vysokej nad Uhom. Záujemcovia, ktorí sa
chcú pridať, získajú bližšie informácie na tel.
0904 617 792, alebo cez mail
hornakmarti1313@gmail.com. Viac info na
domcek.org.

Budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu Pastoračného centra.
Pán Boh zaplať za vašu štedrosť a podporu.

Farské oznamy

Adorácia bude pondelok, piatok, sobota od 17:00, vo štvrtok od 18:30 do 19:00.
Spovedanie pondelok - sobota od 17:00, vo štvrtok od 17:30.
ZMENY sv. omší: z dôvodu návštevy sv. Otca Františka: utorok 14.9. o 7:00,
sviatok Sedembolestnej Panny Márie: streda 15.9 o 8:00 a 9:00.
Prihlášky na 1. sv prijímanie nájdete na farskej webovej stránke.
Odovzdať v kostole alebo katechétke do 15.9.
Prihlášky na sviatosť birmovania nájdete na farskej webovej stránke.
Odovzdať v kostole do 30.9.
Dospelí, ktorí chcú prijať sv. birmovania alebo 1. sv. prijímania,
odovzdajú prihlášku v kostole do 30.9.

Milodary

Na farský kostol: bohuznáma 60 €, rod. Ileninová 50 €.

Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú
našu farnosť a pastoračné centrum !

