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

SK43 0900 0000 0050 4444 0094
aj oskenovaním QR kódu 
v aplikácii Vašej banky.
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Bankový účet Kaplnky sv. Rozálie                    
SK17 0900 0000 0051 1082 0766

Bankový účet filiálky Horný Bankov                
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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.

+ Jozef, Ondrej a Jozef

16:00Rozália

Sobota
 26.3.

ZBP pre Ruženku a Alexandra

+ Mária a Štefan

Zasvätenie Ruska a Ukrajiny 
Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

Podhradová 18:00

Podhradová 18:00

Podhradová 18:00

Podhradová 18:00

Podhradová

Rozália 15:15 Za odvrátenie epidémie

+ Anna

10:00

18:00

+ bohuznámi rodičia 
a svokrovci18:00

Omša s platnosťou 
na nedeľu

+ Anna, František a Mária

+ Júlia, Michal a Katarína
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Podhradová

Rozália 16:00 Za odvrátenie epidémie

Za odvrátenie epidémie

Pôstna féria

+ Alžbeta, Juraj a Eva

ZBP pre Vierku

Pôstna féria

Pôstna féria

Zvestovanie Pána

Slávnosť

Za odvrátenie epidémie

+ Ladislav, Katarína,
 Jozef a Božena

Pôstna féria

Svätý Otec František zasvätí Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
25. marca 2022 o 17:00 v Bazilike svätého Petra. V rovnaký deň ten istý akt vykoná
vo Fatime pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski ako vyslanec Svätého Otca.
Pozývame všetkých veriacich k modlitbe ruženca, ako to žiadala Panna Mária vo
Fatime, vzývajme ju prosbami k Fatimskej Panne Márii a zjednoťme sa so Sv. Otcom
modlitbou zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Pridajme aj modlitbu na
úmysel Svätého Otca. Košickú arcidiecézu sme zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie pri 100. výročí zjavení vo Fatime. Spolu vo farnostiach sa však
pripravujme na tento významný akt, pre ktorý sa rozhodol pápež František.

Fatimská Panna Mária, oroduj za našu drahú vlasť. 
Fatimská Panna Mária, vyprosuj svätosť našim kňazom. 
Fatimská Panna Mária, prosíme o horlivosť pre kresťanov. 
Fatimská Panna Mária, sprevádzaj a inšpiruj tých, čo nám vládnu. 
Fatimská Panna Mária, vyprosuj zdravie tým, čo ti dôverujú. 
Fatimská Panna Mária, pomáhaj tým, čo k tebe volajú o pomoc. 
Fatimská Panna Mária, osloboď nás od všetkých nebezpečenstiev. 
Fatimská Panna Mária, pomáhaj nám premáhať pokušenia. 
Fatimská Panna Mária, dožič nám, o čo ťa s láskou prosíme. 
Fatimská Panna Mária, pomôž našim drahým. 
Fatimská Panna Mária, priveď na správnu cestu našich blúdiacich bratov a sestry. 
Fatimská Panna Mária, urob nás čestnými ľuďmi a príkladnými kresťanmi. 
Fatimská Panna Mária, urob nás čistými a svätými ľuďmi. 
Fatimská Panna Mária, uchráň nás od nebezpečenstva nacizmu, komunizmu a terorizmu. 
Fatimská Panna Mária, priveď nás k našej prvotnej horlivosti. 
Fatimská Panna Mária, vypros pre nás odpustenie mnohých hriechov a urážok. 
Fatimská Panna Mária, priveď nás k nasledovaniu tvojho božského Syna. 
Fatimská Panna Mária, vypros dar pokoja pre celý svet.

Prosby k Fatimskej Panne Márii



Sv. omše prenášame online: Pondelok – piatok: Kaplnka sv. Rozálie o 16:00, 
Nedeľa: Farský kostol o 10:00.
Adorácia bude tohto v: Pondelok, utorok,  sobota od 17:00, štvrtok od 18:30-19:00.
Sviatosť zmierenia vysluhujeme: Pondelok, utorok, piatok a sobota od 17:00,
štvrtok od 17:30.
Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v stredu 23.3. o 17:00 v kostole.
Pobožnosť krížovej cesty bude v piatok o 17:30.
Pozývame všetkých, ktorí majú záujem podieľať sa na liturgickom slávení službou
lektora, na stretnutie v piatok 25.3. po sv. omši vo farskom kostole.
V sakristii kostola ponúkame veľkonočné Paškály ako symbol Svetla nádeje, ktoré
si môžete doma páliť aj počas pôstneho obdobia pri modlitbe za pokoj vo svete, najmä
na Ukrajine. Výťažok z kúpy bude použitý na výstavbu Pastoračného centra. Cena je
4€. Aj maličký plamienok nádeje môže zapáliť veľké svetlo pokoja a mieru.
Pozývame manželské páry našej farnosti na druhé stretnutie, v rámci prípravy na
svetové dni rodiny, v pondelok 21. marca, po sv. omši o 18:30.
Na deň rodiny 26. júna o 15.00 si v košickej katedrále môžu manželské páry
pripomenúť 25. výročie manželstva. Pozývame jubilujúcich manželov na stretnutie s
otcom arcibiskupom. Jubilujúci manželia nech uvedú v sakristii meno, priezvisko a
dátum sobáša.
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Farské oznamy

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

Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť  
a pastoračné centrum!
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Prosíme veriacich, ktorí by boli ochotní zapojiť sa do služby upratovania kostola
 (aspoň raz do mesiaca), aby sa prihlásili v sakristii a nechali na seba kontakt.

Upratovanie prebieha každý týždeň, jednotlivé skupinky sa budú v službe striedať. 
Vopred ďakujeme za vašu ochotu pomôcť.

Upratovanie kostola

Fatimská Panna Mária, Matka Božia, útočište hriešnikov a Matka Božieho milosrdenstva;
zasväcujem sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu so všetkým, čo som a čo mám.
Prostredníctvom tvojho Nepoškvrneného Srdca sa chcem úplne obetovať tvojmu
najmilšiemu Synovi Ježišovi Kristovi na službu jeho Cirkvi a za spásu hriešnikov.
Dobrá Matka, prijmi ma pod svoju materinskú ochranu takého, aký som, a urob ma
takým, akého ma ty chceš mať. Zachráň ma od všetkých nebezpečenstiev. Pomáhaj mi
premáhať všetky pokušenia, ktoré na mňa doliehajú, aby som si zachoval čistotu duše i
tela.
Nech je tvoje Nepoškvrnené Srdce mojím útočišťom a cestou, ktorá ma vedie k Bohu.
Chcem žiť s tebou a s tvojou pomocou chcem plniť všetky svoje záväzky, ktoré som prijal
v krste. Vypros mi milosť, aby som sa z lásky k Ježišovi často modlil a obetoval za
obrátenie hriešnikov a na uzmierenie za hriechy proti tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. V
spojení s tebou chcem žiť v oddanosti Najsvätejšej Trojici. Verím jej, klaniam sa jej a
milujem ju. Amen.

Situácia na Ukrajine je vážna a mnoho ľudí opúšťa svoje domovy, miesta, s ktorými
ich spájajú predkovia, rodiny, spomienky. Vojnou neprichádzajú iba o materiálne
zabezpečenie, ale sú nútení opustiť miesta a ľudí ich srdcu blízke a utekajú do
neznáma, len aby si zachránili to najvzácnejšie – život.
Touto formou chceme v mene celej farnosti vysloviť poďakovanie nášmu farníkovi
Pavlovi G., ktorý prijal 50 utečencov z Ukrajiny, prevažne matky s deťmi, na
ubytovni Baňa.
Zároveň sa obraciame na vás, ktorým to čas a povinnosti povoľujú, s prosbou o
dobrovoľnícku pomoc pri organizácii a usmerňovaní týchto ľudí, starostlivosť,
prevádzku, dodávanie a rozdeľovanie potrebných materiálnych vecí.
Prosíme aj všetkých vás, ktorí môžete akoukoľvek formou pomôcť dodaním
hygienických potrieb (zubné kefky, pasty, mydla, uteráky, toal. papier, vreckovky,
atď...), čistiacich prostriedkov a trvanlivých potravín, aby ste ich nosili do farského
kostola, z ktorého budú distribuované priamo tým, ktorých zastrešuje naša farnosť.
Veľká vďaka všetkým vám, ktorí ste ochotní dať niečo zo svojho pre budovanie toho
spoločného dobra. Spoločne pomôžme tým, pre ktorých sa slovo „domov“ stalo tým
najbolestnejším a zároveň najvzácnejším. Ďakujeme.

Zápis do 1. ročníka na ZŠ sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej 18 v Košiciach sa uskutoční v
dňoch 1.apríla 2022 (piatok) – 14:00 – 18:00 hod. a 2.apríla 2022 (sobota) - 9:00 – 12:00
hod. Viac informácií na www.zscamke.sk a na plagáte na nástenke.

Na kostol: z krstu Júlie a Samuela Sobčákových 20€, z krstu Damiána Hajdu 20€.
Na opravu harmónia sv. Rozálie: bohuznáma 20€.

Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!

Milodary

Zápis prvákov – ZŠ Bernoláková

Deň počatého dieťaťa
Na Slovensku si po 22-krát pripomenieme
Deň počatého dieťaťa. Tento deň slúži na
prebudenie často neprebudeného, či
umlčaného vedomia o dôstojnosti každého
človeka od počatia po prirodzenú smrť.
Úcta k človeku pred narodením a úcta k
človeku po narodení sa navzájom dopĺňajú
a slúžia si. Sú to spojené nádoby.
Košické slávenie Dňa počatého života začne
v nedeľu, 20. marca 2022. Počas týždňa od
20. do 25. marca budú dobrovoľníci v
centre Košíc ponúkať okoloidúcim bielu
stužku – symbol úcty a uznania ľudskej
dôstojnosti pre človeka od počatia.
Dobrovoľníci pre rozdávanie bielych stužiek
sa môžu registrovať telefonicky na čísle
0948 665 899.

Poskytnutie ubytovania utečencom 
z Ukrajiny

Katolícka cirkev na Slovensku chce byť
pripravená poskytnúť im pomoc. Preto si
vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie
pripraveného dotazníka, aby sme zmapovali
naše kapacity na pomoc utečencom z
Ukrajiny. Ak máte možnosť poskytnúť
ubytovanie utečencom, môžete sa
zaregistrovať  na :
https://www.tkkbs.sk/showpage.php?
name=reg_utecenci 
Vaše registrácie bude centrálne spracovávať
sekretariát Slovenskej katolíckej charity v
spolupráci s Maltézskou pomocou
Slovensko. Ich pracovníci vás budú
kontaktovať. Vopred vám ďakujeme za váš
čas a ochotu pomôcť našim bratom a
sestrám v núdzi.

Modlitba zasvätenia
POĎAKOVANIE a PROSBA

https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=reg_utecenci

