Apoštol

Rozpis svätých omší, 2. nedeľa po narodení Pána
Pondelok
3.1.

Najsvätejšie meno
Ježiš
Ľub. spomienka

Utorok
4.1.

Vianočná féria

Streda
5.1.

Štvrtok
6.1.

Podhradová

18:00

+ Eduard (40. výr.)

Rozália

16:00

Za uzdravenie pre Jána

Podhradová 18:00
Rozália

Podhradová 18:00

Vianočná féria

Rozália

Podhradová

Zjavenie Pána
Slávnosť

Vianočná féria

Sobota
8.1.

Omša s platnosťou
na nedeľu

Nedeľa
9.1.

Nedeľa krstu
Krista Pána

Kaplán :

+ bezdomovci

8:00

+ Vincent

10:00

+ Hedviga

Podhradová 18:00

ZBP pre Danielu

+ Veronika, Ján a Jozef

Rozália

16:00

+ Štefan

Podhradová

18:00

+ Mária Spoločníková

8:00

+ Anna

Podhradová

10:00 + Pavol, Anna, Vasiľ a Zuzana
18:00

Rozália

Roty

16:00

15:15

JCDr. Marek Ondrej
prokurátor, advokát
Apoštolského Tribunálu Rímskej
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

14:15
15:15

Dobrovoľný príspevok

+ Zuzana

Horný Bankov 14:15

Horný Bankov

Farár :

+ Miloš

18:00

Rozália
Piatok
7.1.

16:00

Informačný list
V.ročník/1/2022
Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice

ZBP pre Andreu a jej deti

+ Rozália, Juliana a Juraj
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
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2. nedeľa po narodení Pána
Na Nový rok...

Drahí priatelia,
Dobrotivý Pán Boh nám doprial šťastlivo vstúpiť do Nového roka. Popri
ťažkostiach, ktoré všetci prežívame žiaľ
zabúdame, že každý deň nášho života je
dar. Nikto z nás sa na tento svet nepýtal,
no je tu. Naši milovaní rodičia nám dali
život, vychovávali nás a vložili do nás
nemalé investície, a to nie len finančné,
ale hlavne do nás investovali svoju lásku.
Buďme jej verní!
Podľa odborníkov nás čaká rok s
najväčšou infláciou za uplynulých pár
rokov; rok zdražovania, či boja s
agresívnejším variantom koronavírusu
omikron. Naozaj, na prvý pohľad sa zdá
že vyhliadky na lepší rok sú zbytočné.
Bude zrejme ešte ťažší ako ten uplynulý.
Cítime to všetci, že dôsledky koronakrízy
sa stávajú realitou a bytostne sa nás
dotýkajú. Určite mi dáte za pravdu, že
táto kríza sa podpísala nie len na
spomalení rastu ekonomík, zadlžovaniu
štátov, či prehĺbenie rozdielov spoločensko - ekonomických medzi bohatými a
chudobnejšími, no zasiahla aj naše
medziľudské vzťahy. Prežili sme rok
skúšky našej ľudskosti, ohľadu-plnosti,
spoluzodpovednosti, slušnosti, ale aj
viery. Nie som kompetentný, aby som
hodnotil, ako sme v tejto skúške obstáli,
na to si musí zodpovedať každý z nás
osobne.

Čo by som chcel priať na prahu
nového roka 2022 ? Prajem všetkým z
nás odvahu, aby nás ťažkosti ktoré sú
pred nami nezlomili. Práve naopak, nech
nás ich zdolávanie posilní. Nenechajme
sa obrať o pokoj pri zvýšení cien, aj keď
to pocítime všetci bez rozdielu, a možno
sa budeme musieť viac uskromniť a vážiť
si to, že máme stále niečo na stole. Či sa
náš dobrý Pán Boh o nás nepostaral aj v
minulosti? Či zomrel na Slovensku v
ostatnom čase nejaký človek od hladu?
Nie, hlad zrejme nebude naším
najväčším problémom, aj keď častokrát
máme srdce chladné voči tým, ktorí
hladujú.
Stávajme sa ľuďmi nádeje, ktorí okolo
seba rozsievajú semienka povzbudenia,
pekného príkladu, trpezlivosti, vďačnosti, slušnosti, vzájomnej pozornosti a
kresťanskej lásky. Milovať sme povolaní
nie len v blahodarných časoch, ale zvlášť
v tých ťažkých. Mať rád nepriateľov nie
je výzvou len pre apoštolov,
či
prenasledovaných kresťanov, ale aj pre
nás, pretože dnes sa stáva, že kresťania
považujú za svojich nepriateľov aj ľudí
vnútri Cirkvi pre všetkým známe príčiny.
Nech nám Dobrý Pán Boh daruje
pevné zdravie, ochotu ku konaniu dobra,
pokoj a radosť v Duchu Svätom a
odhodlanie kráčať vpred!
Otec Marek
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Poďakovanie

Vo farnosti sa nič neurobí samo. Aj preto chceme byť vďační za to, čo možno ani
nevidíme. Srdečne ďakujeme duchovným otcom Marekovi, Radovi a Michalovi za
ich celoročnú službu pre našu farnosť. Poďakovanie patrí aj všetkým kostolníkom
pri kostoloch a kaplnkách vo farnosti ako aj všetkým, ktorí pomáhajú s
upratovaním, dezinfekciou, výzdobou, opravami, zabezpečením liturgií, detských
omší, nácviku spevu, príprave stretiek, službe organizácie pri sv. omšiach, službe
pri dverách, službe online prenosov, lektorom, spevákom, kantorom, miništrantom,
fotografom.
Ďakujeme členom farskej ekonomickej rady a kostolným radám, ružencovému bratstvu za zabezpečenie potrebných náležitostí.
V neposlednom rade ďakujeme vedeniu a zamestnancom spoločnosti Testimony
s.r.o. - správe cintorína sv. Rozálie za správu a zveľaďovanie nášho farského
majetku.
Nech Pán Boh odmení každého za jeho pomoc a službu a požehná každého
darcu!

Zmeny v Rímskom Misáli (bohoslužobnej knihe) od 1.1.2022
V zmysle promulgačného dekrétu Konferencie biskupov Slovenska vstupuje
nový slovenský Rímsky misál do platnosti 1. januára 2022.
V novom slovenskom Rímskom misáli sa
nachádzajú dva typy úprav:
1) Zmeny a doplnenia, ktoré si vyžiadalo
nové latinské tretie typické vydanie,
promulgované v roku 2000.
Ide najmä o preusporiadanie niektorých
omšových formulárov, napr. v Spoločných
omšiach Panny Márie, a o doplnenie
nových textov. Doplnené boli texty pre
slávenia, ktoré boli pridané do liturgického
kalendára a chýbali v doterajšom Rímskom
misáli, ale aj iné liturgické texty - napr.
Turíčna vigília, vigílna omša na slávnosť
Zjavenia Pána, prefácia O svätých
mučeníkoch II., niektoré votívne omše,
modlitby nad ľudom na každý deň
Pôstneho obdobia, nové výzvy na
prepustenie ľudu. Doplnené boli aj texty
pre
nové
slávenia
v
slovenskom
liturgickom kalendári.

2) Úpravy doterajšieho prekladu
Promulgačný dekrét tretieho typického
latinského vydania (20.4.2000) požaduje
od konferencií biskupov, aby doteraz
používané texty upravili, aby boli vernejšie
latinskému originálnemu textu. Inštrukcia
o preklade liturgických textov Liturgiam
authenticam (28.3.2001) rovnako požaduje
revíziu doterajších prekladov (Liturgiam
authenticam, č. 131 a 133).
V súčasnom slovenskom znení boli
identifikované miesta, ktoré sa výrazejšie
odkláňajú od latinského originálneho
textu. Preto bolo nevyhnutné v zmysle
vyššie uvedených predpisov vykonať aj
niektoré úpravy doterajšieho prekladu.
Texty ľudu ostávajú bez zmeny (jedinou
zmenou je úprava zvolania pri príprave
obetných darov, ktoré sa hovorí, len ak sa
nespieva).

Milodary
Rodina Kažimírová na kostol 50 €, na kaplnku sv. Rozálie 50 €.
Na kostol: bohuznáma rodina 50 €, bohuznáma 30 €.
Na Pastoračné centrum : bohuznáma 30 €, bohuznáma 50 €, bohuznáma rodina 50 €.

Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu
farnosť a pastoračné centrum!
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Rok 2021 bol požehnaný!

Aj napriek veľmi ťažkej epidemiologickej,
politickej a spoločenskej situácii, či
napätiam v kresťanských komunitách, bol
pre nás rok 2021 naozaj požehnaný! V
uplynulom roku sme v našej farnosti zažili
veľa krásnych vecí a udalostí, a nesmieme
na ne zabudnúť ani vo svetle dnešných
ťažkostí. Jednou z tých, ktoré ostanú
natrvalo zapísané v našich srdciach a farskej
kronike je návšteva pápeža Františka v
septembri 2021. Nedeje sa to často, aby
pápež navštívil Košice! Sme za tento prejav
lásky k nám vďační. Sv. Otec požehnal
základný kameň nášho pastoračného centra
dňa 14.9.2021 a v deň jeho 85. narodenín
(17.12.2021)
po
niekoľkoročných
a
náročných rokovaniach s magistrátom Košíc
poslanci mesta Košice odsúhlasili zámenu
pozemkov
medzi
našou
farnosťou,
arcidiecézou a mestom Košice. K terajšej
dohode došlo aj vďaka veľkej štedrosti
Košickej arcidiecézy, ktorá našej farnosti
ponúkla svoje vlastné pozemky, aby sme
nimi mohli vyrovnať veľmi vysoký rozdiel
ceny hodnoty pozemkov určených na
zámenu. Po všetkých právnych krokoch by
sme sa tak začiatkom roka mali stať
vlastníkmi novovzniknutej parcely okolo
farského kostola na Podhradovej s výmerou
1523 m2. Je to prelomový bod, od ktorého
sa budú odvíjať ďalšie okolnosti a kroky.
Ďakujem tým, ktorí mi v tejto neľahkej
úlohe pomohli a pomáhajú.
Máme pred sebou ešte veľkú cestu a
dovolím si tvrdiť aj náročnú. Nie len preto,
lebo potrebujeme náš projekt výstavby
finančne zabezpečiť, ale hlavne preto, lebo si
to bude vyžadovať veľké úsilie nás všetkých.
Farár centrum nepostaví sám! Je to naša
spoločná úloha a výzva pre nás všetkých!

Žijeme ťažké časy, ale to nás nesmie zastaviť
alebo znechutiť. Nesmieme sa zľaknúť toho,
že všetko je drahé a uspokojiť sa s
provizórnym riešením, či polovičnou prácou.
Mnohé krásne stavebné diela, ktoré dnes sú
klenotmi
národného,
či
svetového
kultúrneho dedičstva, stavali ľudia, ktorí
mali menej možností ako my. Boli však za
veci pre spoločné dobro viac zapálení a
chceli tvoriť nové a krásne skutočnosti
rátajúc s Božou pomocou! Preto to dokázali!
Dňa 12.7. 2022 nás čaká 25. výročie
posviacky farského kostola sv. Ondreja. Dal
by Pán Boh, aby sme práve v čase tak
významného jubilea začali práce na
výstavbe nášho spoločného domu –
pastoračného centra. Nebudeme stavať len
stavbu, to by bolo málo. My v nej chceme
budovať domov, aby sa v Cirkvi nikto necítil
cudzí, alebo neprijatý! Po dobe kovidu,
ktorá zo sebou priniesla žiaľ aj rozdelenie
ľudí i kresťanov, budeme budovanie domova jednoty a kresťanskej lásky potrebovať
ako soľ!
Ďakujem všetkým, ktorí túto myšlienku
podporili, či podporujú finančne a prosím aj
naďalej o podporu a pomoc. Ak hovorím o
pomoci, tak mám na mysli aj technické
zabezpečenie celej agendy a ochotu vložiť sa
do náročnej služby pre dobro všetkých.
Potrebujeme spojiť sily a zasadiť sa za naše
spoločné dielo. Verím, že nájdem pre
spoluprácu dobrých a ochotných ľudí, ktorí
okrem množstva slov a rád si vedia aj
vysúkať rukávy!
Nech je Bohu chvála a vďaka za všetko,
čo nám dal, a čo nám dáva! Nech je nám
naklonený a nech nás i naďalej požehnáva!
Pán farár Marek

Farské oznamy

Sv. omše prenášame on - line
Pondelok, utorok, streda a piatok z kaplnky sv. Rozálie o 16:00.
Zjavenie Pána (6.1.) a Krst Pána (9.1.): Farský kostol online o 10:00.

Individuálnu pastoračnú činnosť
(sviatosť zmierenia, sv. prijímanie) pre tých, ktorí sa kvôli
opatreniam nemôžu zúčastniť bohoslužieb vykonávame
Pondelok, utorok, streda a piatok od 17:00 do 17:45
Zjavenie Pána (6.1.) a Krst Pána (9.1.) od 8:45 – 9:45

