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PodhradováNedeľa
26.12.

SVÄTEJ RODINY
JEŽIŠA, 

MÁRIE  A JOZEFA

10:00

+ Helena a Ferdinand

 

Pondelok
20.12.

Utorok
21.12.

Streda
 22.12.

Štvrtok
 23.12.

Piatok
 24.12.

 

Rozpis svätých omší,   4. adventná nedeľa
 

Milodar je možné poslať na účet 
Farnosti sv. Ondreja, apoštola

SK43 0900 0000 0050 4444 0094
aj oskenovaním QR kódu 
v aplikácii Vašej banky.

 16:00Rozália

 16:00

Rozália

16:00

+ Emil, Terézia

 + Anna, Michal

16:00

Za zdravie a šťastný pôrod pre Moniku

Rozália

Rozália

Za farnosť

18:00

Horný Bankov 14:15

  8:00

18:00

Za odvrátenie epidémie15:15Rozália

10:00

Vianočná omša

Vianočná omša

22:00

Apoštol
 Informačný list                 IV.ročník/51/2021  

Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice
                                                              Dobrovoľný príspevok

 

 Vianoce. Ako by sme mohli prijať v našom
živote Ježiša, ak sa na jeho prijatie
nepripravíme? Aká je to vlastne príprava?
Vyzdobený dom alebo byt? Nakúpené
darčeky? Upečené koláče? Aj keď toto
všetko patrí k čaru Vianoc, nie je to ich
podstatou. Nie je azda najkrajšou výzdobou
našej domácnosti láska a pokoj? Nie je azda
najkrajším darom to, že sa spolu stretneme,
navzájom sa potešíme a prejavíme si lásku?
A ako to chceme dosiahnuť, ak máme
myseľ i srdce plné stresu a zhonu? Presne k
tomu nás pozýva Advent. K stíšeniu,
zamysleniu sa nad tým, ako chcem privítať
vo svojom srdci Pána pánov. Aké úsilie
vynaložím, aby som pripravil dôstojný
príbytok pre malé bezbranné Dieťa, ktoré
prosí o kúsok ľudského tepla.
      Už je to tu... Nech to nie  je  pre nás vý-
zva k tomu, že si konečne oddýchnem, že
konečne všetok ten zhon skončí. Nech je to
pre nás výzva, že je tu chvíľa, kedy môžem
dokorán otvoriť dvere svojho života, aby
doň vstúpilo malé Dieťa s veľkou mocou.
Advent sa pomaly končí. Horí už štvrtá
svieca. Ale táto svieca neznamená koniec.
Nie náhodou má adventný veniec tvar
kruhu. Symbolizuje to večnosť, neustále
opakovanie sa. Zamyslime sa nad tým,
koľko Adventov sme už prežili, koľko
adventných sviec horelo počas nášho
života. A práve táto úvaha nech nám
pomáha vo vedomí, koľko šancí mi Boh
dáva, aby som sa pripravil na Jeho príchod.

Kaplán Michal 

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  

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

Bankový účet filiálky Horný Bankov                
SK19 0900 0000 0051 1082 1603

Milodar je možné poslať na účet 
Pastoračného centra

SK49 0900 0000 0050 4443 9501
aj oskenovaním QR kódu 
v aplikácii Vašej banky.

Za dobrodincov  farnosti,
chrámov a pastoračného centra

+ Terézia a Anton

16:00Rozália

Sobota
 25.12.

NARODENIE PÁNA
Slávnosť

ZBP pre Máriu (95 rokov) s rodinou

+ Adam

+ Michal, Patrik

féria

       Výzdoba v meste, predvianočné nákupy,
koledy v obchodoch, ktoré znejú už od
Dušičiek. To všetko nám pripomína, že už sú
tu. Že sa blížia najkrajšie sviatky v roku.
Sviatky, ktorých krása zaniká v hluku tohto
sveta. Žiaľ... 
       Už je to tu... Konečne sú tu budú sviatky,
konečne prestanú znieť tie stále sa opakujúce
piesne, konečne prestanú tie dlhé rady v
obchodoch, konečne prestane ten zhon... Ako
úboho vyznievajú sviatky, kde sa Božia láska
zhmotnila v podobe malého Dieťaťa Ježiša.
Tak nádherné sviatky sú pohltené týmto
svetom. A so sviatkami zaniká i príprava na
ne. Advent sa stáva iba akýmsi kalendárom
odpočítavania do Štedrého dňa. Advent
akoby v tomto svete úplne zanikol. Stal sa
akýmsi trpeným obdobím pred sviatkami,
ktoré pohltila komercia, nákupy, zhon a stres. 
Keby toto videl Boh, ako by sa zachoval?
Zachoval by sa rovnako ako pred dvetisíc
rokmi. Poslal by na svet svojho Syna, tak isto
nenápadne, ako vtedy. Ale to len z jedného
jediného dôvodu, ktorým je Jeho láska. Aj
keď to vyznie zvláštne, Boh už vtedy videl
dnešok. Videl tie nákupy, zhon, trhy,
výzdoby... A aj napriek tomu posiela svojho
Syna. Lebo nás miluje. 
       Aj  pomedzi  koledy, výzdobu a akúsi ča-
rovnú atmosféru, zaznieva to skromné
Ježiškovo: „Prijmi ma“. Advent je pomaly na
konci. Ale je to skutočne koniec Adventu? Už
čoskoro odložíme adventný veniec, skončia
modlitby a spevy, ktoré nám pripomínajú
blížiaci sa príchod Krista? To by bola veľká
chyba, pretože bez Adventu by neboli žiadne 

Už je to tu... 

ŠTEDRÝ DEŇ

Podhradová 18:00

Podhradová 18:00

Podhradová 18:00
féria

Podhradová 18:00

Podhradová

Podhradová

Rozália 15:15

féria

féria

za dobrodincov kaplnky a cintorína

+ Ladislav

ZBP pre Annu

Horný Bankov 14:15

8:00

Za kňazov farnosti

16:00

Vianočná omša

+ Jonáš, Jozef, Katka

Vianočná omša

23:30

Sviatok
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Ponúkame Vianočné oplátky, 
ktoré si môžete zakúpiť v sakristii farského kostola. 

Cena je 1,50€.

Vidia len sami seba a žiadnych iných, 
 ktorých  by  mali  radi.“   A   s   posledným
záchvevom zhaslo i toto svetlo… 
V tom vošlo do miestnosti dieťa a pozrelo
sa na sviečky  a  povedalo: „Vy musíte
predsa svietiť!“ A skoro začalo plakať…
V tom sa prihlásila k slovu i štvrtá sviečka a
povedala: „Neboj sa! Pokiaľ ja svietim,
môžem i ostatné sviečky znovu zapáliť.
Volám sa Nádej.“ Dieťa zapálilo od tejto
sviečky pomocou zápalky znovu ostatné
sviečky.
Plameň Nádeje by nikdy nemal v Tvojom
živote vyhasnúť. A každý z nás by mal
plamene Mieru, Viery, Lásky a Nádeje
neustále udržiavať zapálené.

                                    Horeli štyri sviečky   
                                  na adventnom venci,
                             tak ticho, že bolo  počuť
ako sviečky začali hovoriť: Prvá sviečka
vzdychla a povedala: „Volám sa Mier, moje
svetlo síce svieti, ale ľudia žiadny mier
nedodržujú.“ Jej svetlo bolo čím ďalej tým
menšie, až celkom zhaslo…
Svetlo druhej sviečky zakmitalo a sviečka
povedala: „Volám sa Viera, som  ale  zbyto-
čná, ľudstvo nechce nič o Bohu vedieť, nemá
preto cenu, aby som svietila." Prievan zavial
miestnosťou a druhá sviečka zhasla…
Ticho a smutne sa ku slovu prihlásila tretia
sviečka: „Volám sa Láska, už nemám silu,
aby som horela, ľudia ma odstavili stranou.
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Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť 

a pastoračné centrum!

Štyri adventné sviečky

Na kostol: bohuznáme 10€ a 10€, bohuznáma rodina 50€.
Na Pastoračné centrum: bohuznámy Ján s rodinou 150 €, bohuznámi
20€, 20€ a 20€.
Na Rozáliu: bohuznáma 100€ .

Farské oznamy

Sv. omše prenášame on - line

Dnešnú nedeľu je zbierka na výstavbu Pastoračného centra. 
Úprimné Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Mohlo by vás zaujímať
decembra sa môžete registrovať za
zvýhodnenú cenu 10 eur. Viac informácií a
prihlasovanie na stopy.godzone.sk.

 
Kolégium A. Neuwirtha - 

online kurzy
Kolégium A. Neuwirtha organizuje od
januára 2022 špecificky vedené online
kurzy s prvotriednymi lektormi v 4
oblastiach- Filozofia, Prírodné vedy,
Teológia a náboženstvo a Umenie. Ide o
štúdium originálnych textov veľkých
mysliteľov, kultivované diskusie a
akademické eseje namiesto memorovania
informácii. Po individuálnom štúdiu a
samostatnej reflexii o diele sa diskutuje na
seminároch, kde prebieha spoločné
skúmanie tém a hľadanie odpovedí na
otázky, ktoré ponúka autor. Lektor alebo
učiteľ neponúka predpísané odpovede, ale
spolu so študentmi skúma idey a témy,
ktoré dielo otvára a podnecuje k
štrukturovanej a logickej argumentácii.
Kurzy pozostávajú zo série živých online
stretnutí (1x týždenne). Maximálny počet
účastníkov každého kurzu je 14.
Prihlasovanie je možné do konca decembra
2021. Podrobné informácie o kurzoch,
lektoroch a štúdiu nájdete na
online.kolegium.org.

Adventná duchovná obnova
Bratia dominikáni Vás pozývajú na ďalší
duchovný večer, spojený s modlitbou
radostného ruženca a prednáškou k 5.
tajomstvu posvätného ruženca "Ježiš,
ktorého si,Panna, so svätým Jozefom v
chráme našla". Uskutoční sa v stredu 22.
decembra o 20.00 hod na novom youtube
kanáli dominikánov - odkaz nájdete na ich
webovej stránke dominikani.sk. Pozývajú
všetkých- tých, ktorí sa radi modlia
ruženec, tých, ktorí sa ho neradi modlia,
ako aj tých, ktorí sa ruženec nemodlia
vôbec. Na programe je aj stretnutie v stredu
29. decembra, kedy bude témou "Ježiš,
ktorého si, Panna, v Betleheme porodila".

Godzone konferencia "Stopy"
Spoločenstvo Godzone pozýva všetky ženy
na ženskú konferenciu 2022 s názvom "S T
O P Y". Každá žena má za sebou i pred
sebou cestu, ktorá je unikátna a zanecháva
stopy, hlboké, i menej viditeľné, slová,
ktoré vyslovíme či nevyslovíme, sú jazvami
a sú aj pohladením, sú otvorenými ranami
aj múdrosťou. Aké stopy po nás ostanú, ak
nám pravdu o nás povie ten, ktorý je
Pravda sama? Konferencia sa uskutoční 28.
- 29.januára 2022 - online. Do konca 

Milodary

Od pondelka do štvrtku: z kaplnky sv. Rozálie o 16:00. 

Štedrý večer (24.12.): 
Farský kostol online o  22:00, 

25.12. a 26.12.: online Farský kostol o 10:00.

Individuálnu pastoračnú činnosť
 (sviatosť zmierenia, sv. prijímanie) pre tých, ktorí sa kvôli
opatreniam nemôžu zúčastniť bohoslužieb  vykonávame 

od pondelka do štvrtku od 17:00 do 17:45.

Sv. prijímanie počas sviatkov rozdávame: 
 

24.12.: od 15:00-15:45, 22:45-23:15. 
25.12. a 26.12.: od 8:45 - 9:45.

http://stopy.godzone.sk/
http://online.kolegium.org/
http://dominikani.sk/

