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

SK43 0900 0000 0050 4444 0094

 16:00Rozália

Horný Bankov 14:15

16:00

8:00

Apoštol
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Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice
                                                              Dobrovoľný príspevok

 

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

16:00Rozália

Sobota
28.5.

+ Juraj

Podhradová

Podhradová 18:00

Podhradová 18:00

18:00

Rozália 15:15 Za odvrátenie epidémie a vojny

ZBP pre Magdalénu

10:00

Podhradová 18:00

16:30

Omša s platnosťou 
na nedeľu
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Podhradová

+ Terézia

ZBP pre Štefana

S deťmi sme putovali do Obišoviec
Vymaľovali hviezdičku ako znamenie ich
túžby po pokoji na Ukrajine. Písali
najkrajšie zážitky počas posledných dní.
Hľadali rôzne druhy rastliniek. 
 Jednoducho usilovne a s nasadením plnili
rôzne úlohy. Počas prestávky sa vybehali po
lese. Aj tam bolo vidno tú radosť z prírody,
z toho krásneho Božieho stvorenia. Naši
prvoprijímajúci chlapci s konárov vytvorili
pútnický kríž. Deti sa ochotne a s nadšením
striedali pri jeho nosení. Celá táto
atmosféra bola umocnená nádherným
výhľadom na časť Košickej kotliny.
Dokonca, kto lepšie zaostril, tak videl i časť
mesta Prešov. (neodpustil som si
pripomenúť deťom, že je to rodné mesto
jednej slávnej osobnosti 😊 ) 
Na ceste sme mali krátku katechézu, v
ktorej sa deti (a aj my, dospelí) dozvedeli
zaujímavosti o hviezdach, koľko krát sa
spomínajú hviezdy vo Svätom Písme, ich
význam, a vypočuli sme si nádherný Žalm
8: „Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje
meno na celej zemi!...“ 
S Luckou si deti rady zaspievali detské
piesne, ktoré ich naučila. Spoločne sme sa
pomodlili Verím v Boha ako poďakovanie
Pánu Ježišovi za všetko, čo pre nás urobil.
Na mapu sme pripli značku, z ktorej
farnosti prichádzame, a vymaľovanú
hviezdičku na mapu Ukrajiny ako znak
našich modlitieb za pokoj vo svete. Prečo
hviezdičku? Pretože motto tohtoročnej púte
detí bolo „Rozžiarme hviezdy pokoja“
Niektoré deti niesli celú púť obetný dar. 

Bola krásna slnečná, až horúca, sobota dňa
14. mája, ráno 8:30. Spolu s dvadsiatimi
deťmi, ich rodičmi, ale aj s inými pútnikmi,
sme sa zhromaždili na zastávke Ťahanovce,
aby sme nastúpili spolu na vlak, ktorý
smeroval do Ličartoviec. Odtiaľ začínala
pešia púť cez kopec do arcidiecézneho
pútnického chrámu Ružencovej Panny
Márie v Obišovciach.
Už vo vlaku bolo cítiť, že to nebude púť s
malou účasťou. Deti, a myslím, že aj
dospelí, mali zážitok z tej krátkej, ale
peknej, cesty vlakom. Bolo vidieť nadšenie
v očiach detí, keď sa vlak pohol, keď sme
prechádzali cez ťahanovský tunel, keď sme
zastavovali na rôznych zastávkach a mohli
obdivovať okolie, ktorým sme prechádzali.
Každý z nás si vie predstaviť, ako to
vyzeralo vo vozni plnom detí. Ale ten
džavot pomaly vnášal úsmev aj iným
cestujúcim, pre ktorých to istotne bolo
obzvláštnenie ich cesty.
Z Ličartoviec sme sa vydali na púť. Pešo
sme prešli niečo cez dva kilometre. Slnko
vtedy hrialo o čosi silnejšie, ako po iné dni.
Ale nikoho to neodradilo, nikoho to
neunavilo, ani deti, ani nás dospelých.
Cesta nebola nudná a monotónna. Síce sme
sa pohybovali pomaly, ale nikomu to
neprekážalo. Aj toto bol znak, koľko detí so
svojimi rodičmi a kňazmi s rôznych farností
sa zúčastnilo tejto milej púte. 
Počas cesty sme sa zastavovali pri rôznych
stanovištiach. Deti na pripravených
stanovištiach odpovedali na rôzne otázky. 

Podhradová

Za nenarodeného RafaelaRozália

16:00 Za dary Ducha Sv. pre detiRozália

+ Marián

16:00 ZBP pre Petra a ViktóriuRozália

+ Verona

18:00 ZBP pre bohuznáme vnúčatá 
a pravnúčatá

Veľkonočná féria

Slávnosť

+ Anna a Vladimír

Veľkonočná féria

+ Mária, Anna a Karolína

Veľkonočná féria

+ Jozef

Veľkonočná féria

NANEBOVSTÚPENIE 
PÁNA 18:00

+ Terézia a Valent

ZBP pre Margitu (70 rokov)



Farské oznamy

DETSKÁ UNIVERZITA na Teologickej fakulte KU
Po „covid prestávke“ je tu opäť Detská univerzita pre deti vo veku 8-13

rokov. V dňoch 6. - 8.7.2022 ich čaká úvodná imatrikulácia, pútavé
prednášky a workshopy z oblasti sociálnej práce, pedagogiky, filozofie či

teológie, ako aj záverečná slávnostná promócia. 
Chýbať nebudú hry v parku, letné kino a oddychové aktivity.
Poplatok za účasť je 15 eur. Prihlasovanie a viac info na: tf.ku.sk.

V dňoch 27. - 29. 5. 2022 sa v Spišské Podhradí v Spišskej Kapitule uskutoční 9. ročník
duchovno - kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema. Čaká na vás bohatý kultúrny
program, okrem iného: 

Sobota 28.05.2022 - Pútnická sv. omša / 10.00 hod, vdp. Peter Majda, Živá krížová cesta
/ 14.00 hod, Putovanie za krásami spišského Jeruzalema / 15.00 hod / terénna exkurzia,
Koncert Sima Magušinová / 18.00 hod, Amoris laetitia / 20.00 hod / evanjelizačný večer s
katechézou k Roku rodiny , vdp. Róbert Neupauer

Nedeľa 29.05.2022 - Svätá omša / vdp. Jozef Jarab, hudba Zbor sv. Cecílie, Koncert -
Zbor sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach / 10.15 hod, Putovanie za krásami
spišského Jeruzalema / 15.00 hod / terénna exkurzia, Organový recitál Františka Beera /
17.00 hod, Koncert - Viki Tarabová, gospel / 18.00 hod, Zapálení duchom - záver
podujatia / 19.00 hod /
Sprievodné podujatia - turistický vláčik, tvorivé dielne, kotvené lety balónom, remeselný
trh, a iné. Podrobný program nájdete na stránke spisskyjeruzalem.sk.

DKC Veritas vám prináša vo svojom pravidelnej edícii s názvom 
''NEDEĽNÝ ROZPRÁVKOVÝ VERITAS'' niekoľko rozprávok pre deti a rodičov, ktoré
pokračujú do konca júna. Najbližšie divadielko bude v nedeľu 22.5.2022, kedy sa môžete
tešiť na Divadlo PORTÁL a predstavenie Čáry - Máry a v nedeľu 29.5.2022 bude Veľkolepá
cirkusovo-žonglérska show troch šaškov. Šaško Brambor, šaško Mrkef, šaško Rador. Každé
predstavenie začína o 16:00 hod v DKC Veritas; Dominikánske námestie 8. Vstupné: Deti 3€;
dospelí 4€. Vstupenky sa dajú zakúpiť iba na mieste. Rezervácia miest na tel. č.: +421 902
177 712 alebo dkc@dkcveritas.sk.
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Online omše: Kaplnka sv. Rozálie – štvrtok 16:00, Farský kostol – nedeľa 10:00.
Adorácia bude: Pondelok a utorok a piatok od 17:00, štvrtok od 18:30 – 19:00.
Sviatosť zmierenia vysluhujeme: Pondelok, utorok a piatok od 17:00, sobotu od
17:30, štvrtok sa NESPOVEDÁ.
V pondelok bude stretnutie manželských párov po sv. omši.
Stretnutie birmovancov bude v utorok po sv. omši a stretnutie prvoprijímajúcich
detí bude v stredu o 17:00.
Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Na Rozálii bude
slávnostná sv. omša vysielaná online s pripomienkou niekdajších pútí práve na
tento sviatok. Srdečne vás pozývame. 
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Tohto roku to bol cukor ako znak aspoň
malého osladenia ťažkej situácie
niektorých utečencov a detí z Ukrajiny. 
V samotných Obišovciach nás čakal chutný
guláš a zaslúžený krátky oddych. Deti sa
boli spoločne pomodliť v kostole, kde je
umiestnený milostivý obraz Panny Márie
Obišovskej. Pomodlili sme sa spoločne sv.
ruženec a program sa zavŕšil sv. omšou, pri
ktorej o. biskup Marek Forgáč povzbudil
deti nie len k tomu, aby sa vyhýbali zlu,
ale ku konaniu dobra. Vysvetlil to na
príklade prijatia sv. Mateja namiesto
Judáša medzi apoštolov. (keďže túto
sobotu bol práve sviatok sv. Mateja,
apoštola)
Po sv. omši sa nám pošťastilo spoločne
odfotiť s o. biskupom. Takže všetci
účastníci púte z našej farnosti majú aj
takúto peknú spomienku.

Verím, že deťom i rodičom sa páčilo a
odchádzali domov plní pekných zážitkov a
povzbudenia zo spoločného stretnutia,
putovania a modlitby. I keď sme sa
niektorí vrátili domov trošku načerveno
zafarbení, myslím, že aj napriek tomu sa to
oplatilo a bol to krásny zážitok. Ďakujem
našej milej Lucke za ochotnú pomoc pri
organizácií, usmerňovaní, dozeraní na deti
a pri všetkom inom potrebnom.
Poďakovanie patrí aj všetkým ochotným
rodičom a starým rodičom, všetkým
pútnikom, ktorí sa odhodlali spolu s deťmi
vykročiť a absolvovať túto púť. 
Na záver už len dodám: Vďaka každému,
kto prispel akýmkoľvek spôsobom k
vytvoreniu priateľskej atmosféry v tento
krásny deň, ktorý sme mohli spoločne, i s
Pánom Ježišom a Pannou Máriou, prežiť.

Kaplán Michal

 
Milé deti našej farnosti! Srdečne Vás pozývame na veselé

popoludnie pri príležitosti Vášho sviatku - Medzinárodného dňa
detí. Tešíme sa na Vás dňa 2.6. 2022 (štvrtok) 

od 16.30 hod., v priestoroch terasy Inštitútu vzdelávania
veterinárnych lekárov 

(priestor pred Vet-barom).
 Vaši duchovní otcovia

Oslava MDD

Počas letných prázdnin od 11. júla do 15. júla 2022 organizujeme
denný farský tábor pre deti našej farnosti. Prosíme rodičov, aby sa

prihlásili najneskôr do 20. júna 2022 na farský email:
farnostsvondreja@gmail.com. 

Prihlášku a bližšie informácie vám zašleme po tomto termíne.
Vek: 1. - 5. ročník ZŠ, Cena: 60,- Eur

Kapacita: 30 detí 
Tešia sa na vás pán kaplán a skvelí animátori na čele s Luckou.😊

Detský letný tábor

Zbierka na výstavbu Pastoračného centra z minulej nedele
činila 901,83 €, na Hornom Bankove 156,62 €.

 Úprimné Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Milodary
Na nový organ: bohuznáme rodiny 5 000 € a 3 000 €; 
na Pastoračné centrum: bohuznámi 40 € a 30 €; na kostol: bohuznáma 10 €. 

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!

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

Dni Spišského Jeruzalema

Divadielko vo Veritase


