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Rozpis svätých omší, 3. adventná nedeľa
Pondelok
13.12.

Utorok
14.12.

Streda
15.12.

Sv. Lucie, panny
a mučenice

Podhradová

18:00

+ Alžbeta a Jozef

Spomienka

Rozália

16:00

ZBP pre Milana

Sv. Jána od Kríža,
kňaza a učiteľa Cirkvi
Spomienka

Rozália

16:00

ZBP pre Zuzanu

Podhradová

18:00

+ Štefan (1. výr.)

Rozália

16:00

Za uzdravenie pre Andreu
a ochranu jej rodiny pred covidom

Podhradová

18:00

+ Dušan

Rozália

16:00

ZBP pre Anku (70 rokov života)

Podhradová

18:00

+ František

Rozália

16:00

+ Emil

Omša s platnosťou
na nedeľu

Podhradová

18:00

ZBP pre Emu

4. adventná
nedeľa

Podhradová

8:00

ZBP pre Annu

10:00

+ Štefan, Marta a František

féria

Štvrtok
16.12.

féria

Piatok
17.12.

féria

Sobota
18.12.

Nedeľa
19.12.

Farár :
Kaplán :

Horný Bankov

14:15

Rozália

15:15

Farská kancelária

JCDr. Marek Ondrej

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

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

Informačný list
IV.ročník/50/2021
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice

18:00 + Juraj, Helena, Pavol a Gabriela

Podhradová

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

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

Dobrovoľný príspevok
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3. adventná nedeľa
Môj osobný advent

Drahí bratia a sestry, nachádzame sa
kdesi uprostred adventného obdobia, ale
zamysleli sme sa nad tým, čo to vlastne
Advent je? Prečo nám Cirkev ponúka toto
liturgické obdobie? Z latinského „adventus“
toto obdobie znamená príchod. Môžeme ho
nazvať aj duchovnou prípravou na Vianoce. V
teologickom zmysle sa advent vyznačuje
dvojakým očakávaním: sviatku narodenia
Ježiša Krista a jeho druhého príchodu na
konci času. To všetko určite vieme. Ale čo
znamená Advent pre mňa osobne?
Na také krátke zamyslenie chcem ponúknuť
text piesne JKS číslo 17:
Otec nebeský z preveľkej lásky k najzázračnejšiemu človeka stvoril podobenstvu svojmu.
V raji rozkošnom, v kraji tom šťastnom, Adama
postavil za pána zeme, tvorom ho predstavil.
By Adam slušnosť, svoju poslušnosť Bohu
preukázal, Boh mu zo stromu ovocie zakázal.
Lež Adam s Evou za vtáctva spevov ovocie okúsil
a zákaz Boží nešťastne porušil.
Boh sa zľutoval, bo nás miloval, sľúbil Spasiteľa,
od večnej biedy Vysloboditeľa.
Všetci plesajme, chválu vzdávajme Otcu
nebeskému, že poslal Syna ku spaseniu nášmu.
Spolu žiadajme, prosby skladajme, aby to
vtelenie, nám všetkým večné prinieslo spasenie.
Krásne sa tu vyjadruje prierez celého
Adventu, ktorý môžeme rozdeliť na dve
základné časti. Prvá časť Adventu je zameraná práve na Adama a Evu, na neposlúchnutie
Boha, spáchanie prvého hriechu, následné
vyhnanie z raja a prísľub Spasiteľa.

Tu môžeme vidieť počiatok a podstatu
Adventu. Boh stvoril človeka na svoj obraz,
miloval ho nadovšetko, a aj napriek tomu
sa mu človek otočil chrbtom. No Božia
láska je bezhraničná. I keď človek musí
znášať následky hriechu, Boh ho aj napriek
tomu neopustil, nezanevrel na neho. Dáva
prísľub, ďalší dôkaz Jeho lásky, že nenechá
človeka samého, že urobí ďalší krok svojej
lásky.
Koľko krát sme sa aj my otočili Bohu
chrbtom? Otáčame sa každým hriechom,
každým rozhodnutím pre zlo. I to najmenšie zlo... A Boh? Stále sa k nám skláňa a
chce nám prejaviť svoju lásku, i keď my
niekedy zaujmeme odmietavý postoj. Môj
osobný Advent môže spočívať práve v tom,
že si hlbšie uvedomím Jeho lásku. Koľko
krát som odmietol Boha hriechom, toľko
krát mi Boh dáva šancu sa k nemu vrátiť.
Bez výčitiek, bez výhrad, bez pripomínania
starých hriechov. Už tu môžeme vnímať, že
Advent nie je o pôste, nie je len o pokání,
ale hlavne je o radosti v srdci, že som
Bohom prijímaný taký, aký som. Ale ten
krok k prijatiu musím urobiť hlavne ja sám.
Preto Advent má byť pre mňa rozhodnutie,
že chcem byť Božím.
Druhá časť Adventu zahŕňa bezprostreddnú prípravu na narodenie Krista. „Všetci
plesajme, chválu vzdávajme Otcu nebeskému,
že poslal Syna ku spaseniu nášmu.“ Už v
Starom zákone zaznievali hlasy prorokov o
Vykupiteľovi. Sú to slová nádeje, slová
radosti, že Boh sa o svoje stvorenie stará a
miluje ho. Môj osobný Advent teda má
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spočívať vo vďačnosti, že aj kvôli mne Boh
poslal na svet svojho Syna. Že myslel aj na
mňa, keď to všetko realizoval. Že aj ja
patrím do Jeho srdca.
Preto nech je Advent aj napriek týmto
ťažkým časom pre mňa radostným
obdobím. I keď budem možno sledovať sv.
omše iba on-line, i keď budem mať
obmedzený vstup do chrámu, i keď možno
budem celý čas sedieť doma a cítiť sa
ukrátený o milosti, Boh na mňa nezabúda.
Urobil pre mňa viac, ako si dokážem
predstaviť. A nie je to len minulý čas. Je to

teraz, dnes a každý deň. Povzbudzujem nás
všetkých, nech je Advent pre nás skutočne
radostným obdobím aj napriek opatreniam
a okolnostiam, ktoré sú, pretože Boh je nad
všetkým. Ako som raz kdesi čítal: „Kostoly
sú síce zatvorené, ale chrámy nášho srdca nik
nezavrie.“ Otvorme naše srdcia Bohu a On
nám dá milosť pocítiť skutočnú radosť aj z
vykúpenia, aj z osláv narodenia Ježiša.
„Spolu žiadajme, prosby skladajme, aby to
vtelenie, nám všetkým večné prinieslo
spasenie.“
Kaplán Michal

Mohlo by vás zaujímať
Miništrantské stretnutia
Spoločenstvo Tymian pozýva všetkých
miništrantov a ich rodiny na online
stretnutia počas ADVENTU (AMOS). Konajú
sa v pondelok, štvrtok a nedeľu o 20:00
hod. Stretnutia vedú diakoni a bohoslovci,
súčasťou stretnutia je spoločná modlitba
desiatku ruženca na konkrétne úmysly
miništrantov, krátky adventný príbeh,
súťažná otázka (s možnosťou výhry). Viac
informácií
nájdete
na:
sites.google.com/view/ministrantisk/domov.
Kalendár a pamätná bankovka s
pápežom Františkom
Farnosť sv. Alžbety vám ponúka možnosť
zakúpiť si kalendár na rok 2022 s
tematikou návštevy Svätého Otca na
Slovensku. Odporúčaný milodar je 4 eurá.
K dispozícii je aj pamätná bankovka v
limitovanej edícii vydaná taktiež pri
príležitosti tejto návštevy. Je ponúkaná aj s
pamätnou obálkou a pohľadnicou za
odporúčaný príspevok 5 eur. V prípade
záujmu je možné zakúpiť tieto suveníry v
sakristii Dómu sv. Alžbety alebo si ich
objednať
cez
e-mail:
tomas.harbulak@domsvalzbety.sk - tovar
bude zaslaný poštou.
Pressburg Saxophone Quartet - online
FUGA - kultúrne centrum kresťanov pozýva
priaznivcov klasickej hudby na online
koncert saxofónového kvarteta Pressburg
Saxophone Quartet. Uskutoční sa cez live

stream z centra FUGA v stredu
15.decembra o 19.00 hod. Pressburg
Saxophone Quartet je unikátne saxofónové
kvarteto, ktoré sa špecializuje najmä na
autentickú interpretáciu klasickej hudby a
hudobného žánru ragtime v aranžmánoch
pre štyri saxofóny. Kvarteto predstaví v
prvej polovici koncertu klasickú hudbu od
obdobia klasicizmu až po súčasnosť a v
druhej polovici Rumunské vianočné koledy
v úpravách B. Bartóka či ukážku z tvorby
mladého Eugena Suchoňa, ktorý vtedy
koketoval aj s jazzom. Nič podobné inde
nezažijete, bude to výnimočný hudobný aj
vizuálny zážitok. Zaznejú skladby od W. A.
Mozarta,
J.-B.
Singelée,A.Glazunova,
J.Iršaiho, E. Suchoňa a pod. Vstupenky od
12 eur, viac informácií a zakúpenie lístkov
na: fuga.sk.
Vianoce v čase (korona)krízy:
adventný webinár
Vianočné sviatky nie sú vždy obdobím
šťastia a radosti. Duchovné centrum Lukov
dvor organizuje druhý adventný webinár
ako príležitosť zastaviť sa a pouvažovať o
tom, ako prežiť Vianoce zmysluplne aj v
ťažkých časoch. Osobitná pozornosť bude
venovaná téme osamelosti a samoty, ktorá
sa môže stať bránou k stretnutiu s Bohom.
Súčasťou webinára bude krátka prednáška,
aktivity na sebareflexiu i duchovné slovo
kňaza. Webinár sa uskutoční dňa 16.
decembra od 18.30 hod cez google meet.
Poplatok za účasť je 10 eur, viac informácií
a prihlasovanie na www.misionari.sk.
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Opatrenia platné od piatka 10. decembra 2021
Núdzový stav
Vláda SR vyhlasuje dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na celom území
Slovenskej republiky núdzový stav.
Zákaz vychádzania
Vláda SR zároveň obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25.
novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania,
najneskôr však do 9. decembra 2021.
Zákaz zhromažďovania sa
S účinnosťou od 25.novembra 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu sa zakazuje
zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.
Pravidlá pre Cirkev:
- individuálna pastorácia
(na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijmania, duchovný rozhovor.
Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)
- obrady krstu, pohrebu, sobáša
- sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba pre (OP) (čo znamená "očkovaní a
prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch")
a) do chrámov, ktorých plocha presahuje 750 m2, môže prísť na bohoslužbu aj väčší počet
osôb než 30, avšak pri zachovaní pravidla 1 osoba na 25 m2.
b) pre chrámy s plochou menšou ako 750 m2 platí počtový limit 30 osôb v režime OP na
bohoslužbu.
c) pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass. Nezaočkovaní kňazi môžu
sláviť, avšak s povinnosťou testu (ako OTP na pracoviskách).

Farské oznamy

Sv. omše sú od 10.12.2021 v režime OP (očkovaní a prekonaní), max 30 osôb
prihlasovanie na nedeľné sv. omše o 8:00 a 10:00 (aj na sobotu večer o 18:00
s platnosťou na nedeľu) cez web stránku farnosti alebo na t.č. 0949 568 213.
Tí, ktorí prídu v sobotu nech nechajú ostatným priestor na účasť na sv. omši v nedeľu.
Prosíme, aby veriaci prichádzali na sv. omšu najskôr 15 min. pred začiatkom.

Sv. omše prenášame on - line
Od pondelka do soboty: 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 17:45. V nedeľu od 8:45 do 9:45.

Budúcu nedeľu bude zbierka
na výstavbu Pastoračného centra.
Úprimne ďakujeme za podporu a štedrosť.

Ponúkame Vianočné oplátky,

ktoré si môžete zakúpiť v sakristii farského kostola.
Cena je 1,50€.
Milodar na kostol: bohuznáma 20 €.
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú
našu farnosť a pastoračné centrum !

