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Rozpis svätých omší,   1. adventná nedeľa
 

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

Bankový účet filiálky Horný Bankov                
SK19 0900 0000 0051 1082 1603

+ Cyril16:00
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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.

on - line

+ Ján
18:00Podhradová

Sobota
 4.12.

Omša s platnosťou
 na nedeľu

 18:00Podhradová

 

16:00

Rozália

16:00

ZBP pre Karla a Agátu

+ Anna

ZBP pre Ladislava a Alžbetu

+ Jozef, Rozália a Adriana
16:00

+ Irena a Ondrej

+ Igor

Za zdravie pre Mariána

Sviatok - odpust

Sv. Ondreja, apoštola

féria

féria

Spomienka

       Drahí moji priatelia, 

      S veľkou bolesťou sme prijali správu o
úplnom lockdowne a opätovnom zákaze
verejného slávenia bohoslužieb s účinnosťou
od 25. novembra 2021. V zmysle vyjadrenia
našich otcov biskupov, ide o neoprávnený
zásah do náboženskej slobody zo strany
Štátu, a to aj napriek prísľubu z jeho strany,
že k takému zákazu už v budúcnosti
nedôjde. Slovensko sa  však  nepozerá na to,  
ako sa  aj  napriek  reštrikciám, či obmedze-
niam pohybu osôb, dajú rešpektovať
náboženské slobody v okolitých Štátoch.
Žiaľ, sľuby mocných tohto národa ostávajú
len niekde vo vzduchu, či v lepšom prípade
na papieri. Ale čo z toho, keď chlapi u nás
už dávno nedržia slovo. Uvedomujem si, že
za posledné týždne sme boli vystavení
nemalej frustrácii, nervozite a hlavne
rozdeleniu. Spoločnosť, ktorá si hovorí
vyspelá, sa už dávno u nás na Slovensku
prestala takto správať. Ľudia sú nervózni,
podráždení, neprajní a hlavne polarizovaní!
Politici hľadajú spôsob ako získať hlasy pre
najbližšie voľby, nedocenení zdravotníci
odchádzajú zo Slovenska alebo menia
zamestnanie. No sú i takí, ktorí aj napriek
všetkému ostávajú verní povolaniu, ktorému
obetovali veľmi veľa. A za to sme im
vďační!
      Pozorujúc všetko čo sa deje, stojí na
mieste položiť si otázku: „Končíme alebo
začíname?“ Zdá sa, že sme na konci so
silami, trpezlivosťou, ohľaduplnosťou,
toleranciou, slušnosťou, prajnosťou, 

dobrým  slovom,  úsmevom,  milosrden-
stvom, láskavosťou... Áno, my ľudia 21.
storočia  sme  podrobení  skúške  ľudskosti,     
a ukazuje sa, že zrejme neobstojíme. Už
dávno sa mnohí nesprávajú ako slušní
ľudia! Nie len neveriaci, ale ja veriaci
stratili zo zorného uhla svojho pohľadu
Krista a nechali sa ovplyvniť rôznymi
dezinformáciami, ktoré v nich spôsobili nie
len odpor voči nejakým medicínskym
postupom, ale aj voči bratom a sestrám vo
viere, či ľuďom dobrej vôle bez rozdielu
vyznania, či svetonázoru.
      Aj napriek nejasným vyhliadkam do
budúcnosti, prichádza Advent a je ohlásený
príchod Božieho Syna. Ježiš Kristus je ten
istý včera, dnes i naveky! On je Cesta,
Pravda a Život! On sa nemení a je stále
verný! S ním je možné dosiahnuť nový
začiatok! S ním začíname, aj napriek tomu,
že máme pocit, že končíme!
      Čo prajem celej našej komunite počas
milostivého adventného času? V prvom rade
pokoru a odvahu nášho patróna Apoštola
Ondreja. Vo svojej pokore spoznal
skutočného Mesiáša a mal odvahu pozvať
ostatných k jeho nasledovaniu. Buďme
pokorní, nehrajme sa na majstrov sveta a
denne padnime na kolená pred naším
Bohom, prosiac ho odvážne a s dôverou o
pomoc, porozumenie, vytrvalosť vo viere a
lásku ku každému blížnemu.
     Verím, že s pomocou neba, prejdeme
touto krížovou cestou aj napriek tomu, že
budeme musieť mnoho obetovať!

Otec Marek

Končíme alebo začíname?
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Sv. Františka 
Xaverského, 

kňaza

Rozália

Rozália

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

on - line
Rozália

on - line

15:15 Za zosnulýchRozália



maili. Predbežný program: Bazilika sv.
Petra a verejná audiencia so sv. otcom
Františkom, Bazilika sv. Pavla, Lateránska
bazilika, Bazilika Santa Maria Maggiore
(Panna Mária Snežná), Bazilika sv.
Klimenta (s hrobom sv. Cyrila), Koloseum,
Fórum Romanum, Španielske námestie,
Fontána di Trevi, Benátske námestie,
Katakomby sv. Kalixta, Sväté schody,
Bazilika sv. Kríža, Kostol Quo Vadis,
Anjelský hrad, Slovenské pápežské
kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme

 
Manželské večery

Spoločenstvo MaranaTha organizuje kurz
Manželské večery pre manželov, ktorí chcú
urobiť niečo pozitívne pre posilnenie a
prehĺbenie svojho vzťahu. Zvyčajná forma
stretnutí sa kvôli pandemickým opatreniam
zmení na online stretnutia. Pozývame Vás
stráviť 8 večerov 1x v týždni úplne inak ako
zvyčajne. Kurz je vhodný aj pre manželov,
ktorí majú malé deti. Prihlásiť sa na kurz
môžete mailom – copovi.jm@gmail.com,
prípadne telefonicky 0905970956. Všetky
bližšie informácie poskytnú pri prihlásení.
Začína sa 04.12.2021 o 19.00 hod,
sprevádzať kurzom vás budú manželia
Čopoví zo Sniny. Viac informácií nájdete na
stránke
www.manzelskevecery.maranathapo.sk/kur
z-manzelske-vecery/.

MiSeVi - misijná formácia
Vincentskí laickí misionári- MiSeVi
pripravujú ďalšiu misijnú formáciu, ktorá
potrvá od januára do decembra 2022.
Spoznajte chudobných tak ako ich videl sv.
Vincent de Paul a zažite misie na Slovensku
aj v zahraničí (Honduras, Panama,
Kazachstan a iné). Prihlasovanie je možné
do 30.11 2021 na
mail:formacia.misevi@gmail.com Viac
informácií na stránke: misevi.sk.

Púť do Ríma
Univerzitné pastoračné centrum v Košiciach
organizuje púť do Ríma so zastávkou v
Assisi v dňoch 13.-20. 03. 2022.
Podmienkou je plná očkovanosť.
Ubytovanie bude v Českom pútnickom
dome Velehrad blízko Vatikánu. Cena za
púť je 370 €/študent; 385 €/pracujúci. V
cene je zahrnutá doprava autobusom, 5x
nocľah, 5x polpenzia (raňajky a večera) a
cestovné poistenie (je potrebné ešte
pripočítať 24 € na MHD lístok v Ríme a
vreckové). V prípade nepriaznivej situácie a
zrušenia púte vraciame celú sumu. Kapacita
je 45 účastníkov. Prihlásiť sa môžete do 16.
01. 2022 na mail upeceke@abuke.sk.
Následne vám bude doručený potvrdzovací
mail o prihlásení. Po prihlásení bude
potrebné uhradiť cenu púte na číslo účtu,
ktoré vám pošleme v 

Od 25.11.2021 platí zákaz vychádzania a zákaz verejného slávenia bohoslužieb. 
Veriaci sa nemôžu sv. omše zúčastniť. 
Povolené sú bohoslužby online s nevyhnutnou personálnou obsluhou. 
Úmysly sv. omší slúžime podľa rozpisu pri sv. omši, ktorá je prenášaná online.

Sv. omše prenášame online:
Pondelok 29.11 – utorok 30.11 z farského kostola o 18:00 z dôvodu novény a sviatku
Apoštola Ondreja, patróna farnosti a farského kostola.
Od stredy 1.12 do soboty budú online prenosy z kaplnky sv. Rozálie o 16:00.
V nedeľu z farského kostola o 10:00
Individuálnu pastoračnú činnosť (sviatosť zmierenia, sv. prijímanie) vykonávame od
pondelka do soboty od 17:00 do 18:00. V nedeľu od 8:00 do 9:30.

V nedele adventného obdobia budú publikované na Youtube kanáli farnosti nové
duchovné príhovory otca Mareka v cykle "Pre dušu".
Deti v príprave na 1. sv. prijímanie budú dostávať pravidelné videá na Youtube s
katechézou a mladí v príprave na birmovku sa budú stretávať online. 
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Mohlo by vás zaujímať Opatrenia vo farnosti po vyhlásení lockdownu 

Pondelok 29.11 – utorok 30.11 z farského kostola o 18:00 z dôvodu novény
a sviatku Apoštola Ondreja, patróna farnosti a farského kostola.

Farské oznamy

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

Reakcia slovenských biskupov na ohlásený 
plošný zákaz verejných bohoslužieb

       Po tlačovom brífingu, na ktorom bol oznámený nový lockdown spojený s
plošným zákazom verejných bohoslužieb, sa slovenskí katolícki biskupi, členovia
KBS, stretli online a následne požiadali Tlačovú kanceláriu KBS o publikovanie
spoločnej reakcie, ktorú prinášame v plnom znení:

       "Opätovný lockdown je veľkým sklamaním. Konferencia biskupov Slovenska
od začiatku pandémie podporovala tak dodržiavanie opatrení, ako aj očkovanie
pre všetkých, ktorým to zdravotný stav dovoľuje. Pretože nám záleží na každom
ľudskom živote, na situácii nemocníc a pretože vidíme vyčerpanie zdravotníkov,
prijali sme už mnoho obmedzení a trpezlivo všetkých motivujeme k
zodpovednosti. Bol však daný prísľub, že verejné slávenie bohoslužieb už nebude
zakázané. Lockdownu aj plošnému zákazu verejných bohoslužieb bolo možné sa
vyhnúť. Sme veľmi roztrpčení, že k nemu opätovne dochádza. Plošný zákaz
verejných bohoslužieb nepovažujeme za primeraný v situácii, keď zostáva
množstvo iných oblastí života otvorených - a žiadame jeho čo najskoršie
odvolanie. Pohľad do susedných krajín, ktoré dôsledne rešpektujú náboženskú
slobodu ukazuje, že aj tu existujú iné riešenia."Od stredy 1.12 do soboty budú online prenosy z kaplnky sv. Rozálie o 16:00.

 
V nedeľu z farského kostola o 10:00 .
Individuálnu pastoračnú činnosť (sviatosť zmierenia, sv. prijímanie) 
vykonávame od pondelka do soboty od 17:00 do 18:00. V nedeľu od 8:00 do 9:30.

Milodar na chod farnosti: 20€ od Petra a Svetlany. 
Úprimné Pán Boh zaplať.Na výstavbu Pastoračného centra sa v zbierke darovalo 659,60 € .

Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Milodary

Sv. omše prenášame on - line

https://manzelskevecery.maranathapo.sk/kurz-manzelske-vecery/

