Apoštol

Rozpis svätých omší, Nedeľa Krista Kráľa
Pondelok
22.11.

Sv. Cecílie, panny
a mučenice
Spomienka

Utorok
23.11.

féria

Streda
24.11.

Sv. Ondreja Dunk-Laka,
kňaza a spoločníkov,
mučeníkov

Spomienka

Štvrtok
25.11.

féria

Piatok
26.11.

féria

Sobota
27.11.

Omša s platnosťou
na nedeľu

Nedeľa
28.11.

Farár :

1. adventná
nedeľa

František, Tomáš, Andrej, Michal,
Podhradová 18:00 +Ján,
Mária, Apolónia a Magdaléna

Rozália

16:00

ZBP pre Helenku s rodinou

Podhradová

18:00

ZBP pre Alžbetu

Rozália

16:00

+ Julka

Podhradová 18:00
16:00

Rozália

Podhradová 18:00
Rozália

16:00

Podhradová 18:00
16:00

Rozália

+ Mária a Anna
+ Michal

+ z rodiny Mačejovej

+ Albert (4. výr.)

9:00

ZBP pre rodinu Nigutovu

10:00

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

H. Bankov

14:15

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

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

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

Nedeľa Krista Kráľa

+ Andrej

8:00

15:15

21. 11. 2021

+ Mária a Štefan

+ Helena a Ján

Rozália

Dobrovoľný príspevok

+ Katarína, Ondrej,
Margita a Cyril

Podhradová 18:00

Podhradová

Informačný list
IV.ročník/47/2021
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice

+ Róbert

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

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

Odpustová slávnosť sv. Ondreja bude 28.11 o 10:00.
Slová tejto piesne vznikli z pera kňaza Antona Fabiána. Bola napísaná k príležitosti roku sv.
Ondreja v Košickej arcidiecéze v roku 2011. Naša farnosť je zasvätená sv. Ondrejovi,
apoštolovi. Nech táto pieseň vždy znie ku cti sv. Ondreja. Taktiež nech znie ako výraz spätosti
s farnosťou, do ktorej patríme. Nech novéna a odpust vo farnosti nie je len výrazom oslavy,
ktorá je raz v roku, ale nech je odrazom toho, že sa po celý rok utiekame ku sv. Ondrejovi.
Nech je odrazom toho, že sa zo svojich síl snažíme pre farnosť robiť maximum, čo dokážeme. A
v čase novény a odpustu mu ďakujeme za dobrá, ktoré nám vyprosil, za dobrá, ktoré venoval,
aj vďaka nám, našej farnosti, aby duchovne rástla. Z toho dôvodu slávme odpust, preto
oslavujme sv. Ondreja.
Sv. Ondrej, apoštol, oroduj za nás!

21.11.2021

Nedeľa Krista Kráľa

21.11.2021

Nedeľa Krista Kráľa

Mohlo by vás zaujímať

Svätá omša za náhradné rodiny
Náhradné rodiny ponúkajú náruč a teplo
domova opusteným deťom. Sú príkladom
tvorivej a obetavej lásky, ktorá vie súcitiť s
núdzou slabého. Ich služba ide ďaleko nad
rámec materiálnej pomoci. Dávajú dieťaťu
domov a stabilné rodinné vzťahy. Práve
náhradným rodičom chceme adresovať
duchovnú podporu a slovo povzbudenia pri
najbližšej sv. omši za život. Bude sa konať
vo štvrtok, 25. novembra 2021 v
jezuitskom kostole v Košiciach. Program sa
začne o 16:00 krátkym svedectvom
manželov, ktorí prijali viacero detí do
náhradnej starostlivosti. O 16:30 nasleduje
sv. omša, ktorú bude celebrovať Mons.
Anton Fabián, kanonik košickej kapituly.
Po sv. omši sa prítomní duchovní osobitne
pomodlia nad náhradnými rodinami. Celý
program bude dostupný aj on-line
prostredníctvom
účtu:
https://www.facebook.com/kosicezazivot.

Báseň pre Františka
Len nedávno sme mali možnosť privítať a
mnohí aj stretnúť Kristovho nástupcu,
pápeža Františka aj u nás na Slovensku.
Svätý Otec pricestoval, aby nás osobne
povzbudil vo viere a nádeji a zjednotil pri
slávení svätých omší. Ktorá Františkova
myšlienka, slovo vás nadchlo? Ktoré jeho
gesto zarezonovalo vo vašom srdci? vKtoré
stretnutie, príhovor zostane natrvalo
vovašej pamäti? Dajte o tom vedieť celému
Slovensku a zapojte sa do projektu Báseň
pre Františka, ktorý organizuje Katolícke
pedagogické a katechetické centrum v
Levoči. AKO NA TO? Inšpirujte sa slovami,
ktoré nám Slovákom Svätý Otec adresoval a
vytvorte báseň v rozsahu 8 – 12 veršov
(riadkov). Prepis jeho príhovorov nájdete
na webstránke Tlačovej kancelárie
Konferencie biskupov Slovenska. Ak Vám
nejde rýmovanie, napíšte úvahu v rozsahu
100 – 150 slov o odkaze pápeža, prípadne
nakreslite situáciu, ktorá Vás spomedzi
všetkých najviac oslovila. Na vaše práce
čakáme do konca decembra 2021. Básne a
úvahy napísané v slovenskom jazyku a
písané na počítači, odošlite na mailovú

adresu
kpkc@gmail.com. Obrázky
vyhotovené technikou kresby, maľby,
grafiky a ich kombináciou na výkrese
formátu A4 odošlite poštou na adresu
KPKC, Bottova 15, 054 01 Levoča (v obálke
formátu A4 – neprehýbajte). Najzaujímavejšie práce po obsahovej i umeleckej
stránke budú použité na zostavenie knižnej
publikácie, ktorú KPKC, n. o., plánuje
vydať. Autori vybraných prác budú o
použití svojho príspevku i vydaní
publikácie informovaní emailom, poštou.
Taizé stretnutie v Turíne
Bratia z Taizé sa znovu s veľkou dôverou
otvárajú mladým ľuďom z celej Európy na
43. Európske stretnutie mladých, aby im
ukázali a odovzdali hĺbku a potrebu
duchovného života. Stretnutie sa uskutoční
potom, čo minulý rok desaťročia trvajúcu
tradíciu
púti
prerušila
pandémia.
Hostiteľom bude severotalianske mesto
Turín, známe pôsobením zakladateľa rehole
saleziánov Don Boscom. Mimoriadne počas
stretnutia bude vystavená veľmi vzácna
relikvia plátna, do ktorého bolo zavinuté
Ježišovo
telo
(Turínske
plátno).
Silvestrovský týždeň v Talianskom Turíne
bude najskôr plný cudzích ľudí, ale
nakoniec sa objavia nové a nezabudnuteľné
priateľstvá. Nenechajte si ujsť príležitosť
dozvedieť sa niečo o sebe samom a poďte si
prebrať uplynulý rok v tichu, speve a
modlitbe. Stretnutie sa koná od 28.12.2021
– 01.01.2022, je určené mladým od 18 do
35 rokov. Ak by ste chceli ísť na toto
stretnutie s partiou okolo Univerzitného
pastoračného centra Dr. Héseka v Prešove,
pozývame Vás. Prihlasovanie sa uzatvára
21. novembra 2021 alebo po naplnení
kapacity autobusu. Zúčastniť sa môže len
ten, kto bude vedieť predložiť EU Covid
pas. Ak nie ste zaočkovaní, alebo ste šesť
mesiacov pred stretnutím neprekonali
ochorenie Covid 19, musíte podstúpiť testy
(1x/48 hodín antigénny test, 1x/72 hodín
PCR). Cena za dopravu (bez poistenia) je
9o,-€ + účastnícky poplatok 65,-€ = 145,€. Prihlasovanie a informácie nájdete na Fb
konte UPC v Prešove: @UpeCePO.

Novéna k sv. Ondrejovi

Pozývame všetkých veriacich k duchovnej príprave na sviatok patróna našej farnosti
a farského kostola - sv. Ondreja, apoštola. V týchto neistých časoch to vnímame ako
veľký dar, že môžeme prísť aj osobne do nášho chrámu a spoločne sa modliť za všetky
potreby a úmysly, tak ako po minulé roky.
V nedeľu 21. novembra začíname deväťdňovú novénu k sv. Ondrejovi,
ktorá vyvrcholí odpustovou slávnosťou v nedeľu 29. novembra, dva dni pred jeho
sviatkom. Každý deň sa budeme modliť a sláviť svätú omšu na osobitný úmysel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nedeľa 21.11.2021 - 10.00 hod (rodiny)
Pondelok 22.11.2021 - 18.00 hod (chorí)
Utorok 23.11.2021 - 18.00 hod (mladí)
Streda 24.11.2021 - 18.00 hod (deti)
Štvrtok 25.11.2021 - 18.00 hod (duchovné povolania)
Adorácia – Večer milosrdenstva – Komunita Emanuel
Piatok 26.11.2020 - 18.00 hod (seniori)
Sobota 27.11.2020 - 18.00 hod (neveriaci)
Nedeľa 28.11.2020 - 10.00 hod (farnosť)
Pondelok 29.11.2021 - 18:00 hod (zosnulí)

V nedeľu 27. novembra o 10.00 hod bude odpustová slávnosť sv. Ondreja, na
ktorú je pozvaný ako hlavný celebrant Mons. Bernard Bober, arcibiskup metropolita. Pri tejto príležitosti odhalíme základný kameň Pastoračného
centra, ktorý požehnal dňa 14.9.2021 pápež František pri svojej návšteve Košíc
na štadióne Lokomotíva na území našej farnosti.
V utorok 30. novembra je sviatok sv. Ondreja, apoštola. Pri slávnostnej sv. omši
o 18.00 hod bude farnosť zverená pod ochranu apoštola Ondreja a bude pri nej
požehnaný olej sv. Ondreja, ktorým budú prítomní veriaci následne pomazaní.
Novéna a Sv. omše budú prenášané online cez YouTube kanál farnosti.

Dnešnú nedeľu je zbierka na výstavbu Pastoračného centra.
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Farské oznamy
Adorácia bude v pondelok, utorok a piatok od 17:00, vo štvrtok od 18:30 do 19:00.
Spovedanie: pondelok, utorok a piatok od 17:00, štvrtok od 17:30.
Od dnešnej nedele začíname novénu ku sv. Ondrejovi. Program novény nájdete vo
farskom liste Apoštol.
On-line prenosy sv. omší budú tohto týždňa z farského kostola v rámci duchovnej
prípravy na odpustovú slávnosť patrocínia farského kostola, sv. Ondreja. Pieseň ku cti
sv. Ondreja nájdete na úvodnej stránke Apoštola.

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

