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VŠETKÝCH SVÄTÝCH

V Biblii je napísané: „Nech prejavujú
oddanosť Bohu predovšetkým tak, že sa
budú starať o svoju rodinu, a nech tým
splácajú dlh, ktorý majú voči svojim
rodičom... lebo to sa páči Bohu.“  (1.
Timotejovi 5:4)
     Obdivujeme vašu múdrosť, i láskavosť,
ktorú prejavujete. Ďakujeme vám za vaše
zlaté rady.

Nina, II. AA

     Milí naši seniori,
vieme, že toto obdobie môže byť pre Vás
náročné, a preto sme Vás prišli povzbudiť.
Aj keď sa niekedy cítite osamelí,
nezabúdajte, že sme tu s Vami.
V tejto neľahkej situácii plnej neistoty a
obmedzení sa k Vám chceme prihovoriť.
Želaním každého človeka je asi šťastný
život, no úplné a dokonalé šťastie
neexistuje. Tešme sa preto aj z maličkostí,
pripomeňme si krásne okamihy, ktoré ste
prežili s priateľmi a rodinou. No
nesmieme zabúdať ani na čaro terajšieho
života, že nerozhoduje len vek, ale i
životná múdrosť, duševná pohoda a
nezlomná vôľa žiť pre ostatných. Čo ste sa
za tie roky naučili? Chceli by ste sa vrátiť
späť v čase a prežiť život ešte raz? Na tieto
otázky poznáte odpovede len vy.
     Drahí seniori, želáme Vám krásnu
jeseň života. 

Tamara I. B

Študenti Gymnázia sa v poslednú
októbrovú nedeľu prihovárajú seniorom.
 
     Vážení seniori,
častokrát mnohí z nás zabúdajú, že aj Vy
ste boli mladí. Aj Vy ste si kedysi mysleli,
že ste pánmi sveta, práve tak, ako teraz
my. A trvalo Vám roky uvedomiť si, že to
tak nie je. Vy ste tí, ktorí už vedia, že svet
si nemožno podmaniť. Za tie dlhé roky
skúseností ste však prišli na to, ako v
tomto svete zaobchádzať s ľuďmi, vecami,
prírodou a hodnotami, no my tieto
skúsenosti podceňujeme. Väčší osoh nám
teraz možno prináša uťahovanie si z Vás,
ak nerozumiete modernému svetu. Ibaže
nie nadarmo sa vraví: čo vidíš na druhom,
čakaj aj na sebe. Ste tí, ktorí si zaslúžia
byť vypočutí, pretože v skutočnosti viete
omnoho viac ako my.
     Vážení seniori, ďakujeme za Vašu
múdrosť, ktorou nás usmerňujete.

Želmíra, 2AA
 

     Milí seniori,
častokrát sa snažíme vyriešiť situácie, na
ktoré sú naše skúsenosti prikrátke. Vtedy
prichádzate vy a poučíte nás ako praví
učitelia života.
Vy ste tí, kvôli ktorým máme to čo máme
dnes, a tak mnohokrát zabúdame, ako
veľmi by sme vám mali byť vďační, a že
by sme si vás mali vážiť.
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Farár :               JCDr. Marek Ondrej
                             prokurátor, advokát
                            Apoštolského Tribunálu Rímskej Roty

Kaplán :            Mgr. Michal Bodnár

Duchovný otec : doc.ThDr.Radoslav Lojan, PhD.
                            dekan Teologickej fakulty v Košiciach 

 

        Farská kancelária 
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                                                                    
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Covid opatrenia počas sviatkov 
Košice sú tento týždeň v bordovej farbe Covid automatu. 

Účasť na bohoslužbách je obmedzená nasledovne:
1.novembra 8:00 a 9:00 – režim základ. 10:00 plne očkovaní.

2.Novembra 16:30 režim základ, 18:00 plne očkovaní.
Od 3.11. do 6.11. režim základ. 

Nedeľa 7. 11. sv omše o 8:00 a 9:00 základ, 10:00 plne očkovaní.
 

Slávnostnú Dušičkovú omšu za zosnulých, ktorých mená ste nahlásili formou lístkov
vhodením do schránky pri východe z kostola, budeme slúžiť dňa 2.11. 2021 o 18:00. 
Z dôvodu platných epidemiologických opatrení budú pri tejto sv. omši v kostole môcť 

byť zhromaždení plne zaočkovaní veriaci. Ozvučené bude i priestranstvo pred kostolom.
Chceme poďakovať za trpezlivosť a rešpektovanie tohto usmernenia. Sv. omša sa bude
prenášať aj online na youtube kanále farnosti. Link nájdete na našej webovej stránke

www.svodnreja.sk
Pre režim základ budú sv. omše vo farskom kostole dňa 2.11. o 7:00 a o 16:30. 

V dňoch od 1.11. do 8.11. sa v kaplnke sv. Rozálie na cintoríne sv. Rozálie budú slúžiť sv.
omše za zosnulých. Na sviatok Všetkých svätých sa sv. omša začne o 15:15 a bude spojená 
s pobožnosťou za zomrelých. Od 2.11 do 6.11. budú sv. omše o 16:00. V nedeľu 7.11. bude 

o 15:15 – tá je obetovaná znova za našich zosnulých farníkov, za všetkých zosnulých
pochovaných na cintoríne sv. Rozálie ako aj za tých, na ktorých si pri sv. omši spomeniete. 

       31.10.2021                 31. nedeľa cez rok        31.10.2021                31. nedeľa cez rok 

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

Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!

Dušičková oktáva na cintoríne sv. Rozálie

Adorácia bude v sobotu od 17:00, vo štvrtok od 18:30 do 19:00.

V piatok 5. 11. bude celodenná adorácia od 9:00 do večernej sv. omše. Prosíme
zapísať sa na hárok na nástenke. 

Farské oznamy

V stredu 3.11. o 17:00 bude sv. omša pre prvoprijímajúce detí.

V utorok 2.11. o 18:00 bude slúžená sv. omša vo farskom chráme za našich
drahých zosnulých. 

Venuj strom pamiatke zosnulého – 
venuj strom k úcte sv. Rozálii

V sobotu 6.11. bude pred sv. omšou večeradlo o 17:00 vo farskom kostole.

V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci
získať úplné odpustky pre duše verných
zomrelých v očistci. Podmienkou na ich
získanie je v deň Spomienky na všetkých
zosnulých 2. novembra nábožne navštíviť
kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu
Otčenáš a Verím v Boha, ako aj modlitbu na
úmysel Svätého Otca a zároveň splniť i
ostatné predpísané úkony. Tieto odpustky
možno získať od poludnia predchádzajúceho
dňa, až do polnoci určeného dňa.

Druhý spôsob je nábožne navštíviť cintorín
raz denne, počas odpustkovej oktávy, od 1.
novembra do 8. novembra a aspoň mysľou
sa pomodliť za zosnulých. Okrem týchto
odpustkových úkonov je potrebné splniť tri 

podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia,
krátko predtým alebo potom, Eucharistiu,
najlepšie v tej istý deň, a pomodliť sa na
úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš,
Zdravas, Sláva. Počas týchto dní treba vylúčiť
akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i
všednému. Tieto odpustky sa dajú získať iba
pre duše v očistci.

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred
Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo
sa týka viny... Odpustky sú čiastočné alebo
úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného
trestu za hriechy čiastočne alebo úplne.
Každý veriaci môže odpustky... získať buď
pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC
1471).

Dušičková omša 2.11.2021

Odpustky za zosnulých

Online sv. omše
Od 1.11.2021 začíname na youtube kanále farnosti vysielať online sv. omše. 

Na sviatok Všetkých svätých vysielame o 10:00 z farského kostola. 
V deň spomienky na Všetkých verných zosnulých vysielame slávnostnú sv. omšu o 18:00 

z farského kostola. Od 3.11. do 6.11. vysielame z kaplnky sv. Rozálie o 16:00. 
V nedeľu 7.11. z farského kostola o 10:00. 

Link na sv. omše nájdete na webovej stránke farnosti: www.svondreja.sk

     V snahe revitalizovať park Cintorína sv. Rozálie, kde odpočívajú naši drahí zosnulí,
bude aj v tomto roku uskutočnené druhá etapa výsadby stromov. Dávame do pozornosti
širokej verejnosti, že je možné venovať strom pamiatke zosnulého alebo k úcte sv. Rozálii.
Po výsadbe bude možné pri strome umiestniť tabuľku s menom darcu a prípadne i menom
zosnulého, ktorému bude strom venovaný.

 
Kto by chcel darovať strom cintorínu sv. Rozálie nech sa ohlási na farskom t. č. alebo na

emailovej adrese: farnostsvondreja@gmail.com.
 

Tento rok plánujeme v rámci druje etapy vysadiť 19 stromov – 
javory, duby, duglasky, jedľe, borovice.

 
Minulý rok pri prvej etape obnovy zelene na cintoríne sv. Rozálie bolo vysadených deväť
veľkých stromov a pätnásť menších. Platan javorolistý (6m) daroval pán starosta MČ Košice
Sever Ing. František Ténai, MBA, ako pamiatku na boj s pandémiou. Pán farár JCDr. Marek
Ondrej, Adv. daroval k úcte sv. Rozálii dve jedľe normandové, tri duglasky tisolisté, jednu
borovicu lesnú, jednu borovicu čiernu, dve lipy malolisté, pätnásť smrekov obyčajných a
jedlí bielych.

Covid opatrenia počas sviatkov

Rozdelenie sv. omší v utorok: 2.11: 7:00, 16:30 – Základ; 18:00 – Očkovaní. 

Online vysielanie: Farský kostol: Pondelok 1.11. o 10:00; 
utorok 2.11. o 18:00; nedeľa 7.11 o 10:00; Kaplnka sv. Rozálie: 3.-6.11. o 16:00 .

V piatok dopoludnia bude spovedanie chorých.

http://www.svodnreja.sk/
http://www.svondreja.sk/
mailto:farnostsvondreja@gmail.com

