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     27.11.2022              1. adventná nedeľa

Poďme, vystúpme na Pánov vrch...
proti prúdu, kde je potrebné siahnuť až na
dno svojich možností, či vedieť prijať
ťažkosti, urážky, znevažovanie, či
výsmech. Boh nám nesľubuje ani úspech,
ani bohatstvo, ani „svätý pokoj“, keď sa
budeme snažiť žiť život skutočných
kresťanov hľadajúcich Boha a jeho vôľu.
Boh nás však pozýva každý deň chcieť
viac, ako len ostať v údolí všedných dní
častokrát plných starostí, stresu, strachov,
neistoty, či domnelej ľudskej
sebestačnosti. Náš Pán volá každého
kresťana k výstupu! Inverzia je jav, ktorý
nám pomáha pochopiť, že ak je v údolí
nášho života hmla a temno, tak na vrchu
žiari slnko. Ak vydržíme v kráčaní s
Bohom, budeme neustále v jeho
prítomnosti. Prostredie, v ktorom žijeme
bude jeho chrámom aj vtedy, keď budeme
mimo kostol. Lebo tam, kde človek hľadá
Boha, tak tam sa Boh zjavuje a berie veci
do svojich rúk. 
 Vyprosujem Vám aj sebe, drahí moji
priatelia, advent, v ktorom sa viac
priblížime k Bohu. V týchto náročných
časoch, ktoré žijeme, potrebujeme cítiť
Božiu blízkosť. A nie len to, potrebujeme
sa Bohu viac pripodobniť, aby sme
rozpoznali dobro od zla, či konali skutky
dobročinnej lásky bez postranných
motivácií. Len blízkosť Boha nás môže
posunúť v ústrety krajšej a pokojnejšej
budúcnosti. Náš Boh je nám bližšie, ako si
myslíme! Prajem a vyprosujem Vám
požehnaný advent. Žehnám Vám!

Otec Marek

 Dnešnou nedeľou začíname adventné
obdobie. Slová Starého zákona od proroka
Izaiáša hovoria o Pánom vrchu, na ktorom
pevne stojí Pánov dom, ktorý vyčnieva
nad pahorky. Prorok povzbudzuje ľudí k
tomu, aby spolu kráčali na Pánov vrch a
do Pánovho domu. Tam Boh poučí svoj
ľud a svojich cestách a ten začne kráčať po
jeho chodníkoch. 
 Tento obraz zo Svätého Písma je na prahu
adventu úprimným pozvaním k tomu, aby
sme vystúpili na vrch. Zrejme každý z nás
pozná, že je namáhavé kráčať hore
kopcom. Výstup na horu je náročný, človek
musí zabrať, ba niektorí sa otočia a vrátia
sa späť, pretože v sebe nenájdu silu kráčať
ďalej, alebo rezignujú. Vrátia sa späť,
namiesto toho, aby kráčali vpred.
Spomínam si v tejto súvislosti na spoločný
ročníkový výlet, ktorý sme ako bohoslovci
absolvovali v podobe výstupu na Kriváň v
Tatrách. Jedného zo spolužiakov sme
motivovali tak, že sme mu nahovorili, že
na vrchole si sadneme do reštaurácie a
dáme si obed. Kráčal hore len preto, lebo
sa tešil na reštauráciu na Kriváni. Asi 100
metrov od vrcholu, ktorý bol v hmle,
stretol dvoch českých turistov, ktorých sa
spýtal, či reštaurácia je ešte ďaleko. Tí sa
na neho nechápavo pozreli, a povedali mu
pravdu: „Na vrchole nie je „hospoda“, ale
Kríž“. Môj spolužiak sa v tom momente
otočil a len pár metrov od vrcholu sa vrátil
späť do údolia. Cesta kresťanov je kráčaním
na  vrchol. Častokrát  je  to  kráčanie           
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Cesta pod Hradovou III/3037, 040 01, Košice
PONDELOK - PIATOK : 16:45 - 17:15 
0948 29 06 07 , www.svondreja.sk 
farnostsvondreja@gmail.com                                                                  

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  

 Farská kancelária 

Slávnostná sv. Omša s požehnaním
 a pomazaním olejom

16:00Rozália

Rozália

Rozália

Rozália

+ Juraj, Anna a Štefan

+ Albert (5. Výročie)

ZBP pre Lýdiu

Féria

Slávnosť

+ Andrej, Margita a Andrej

+ Anna

ZBP pre Zuzanu

+ Katarína, Ondrej, 
Margita a Cyril

SV. ONDREJA,
APOŠTOLA,

PATRÓNA FARNOSTI, 

O Panne Márii
rorátna sv. omša

O Panne Márii
rorátna sv. omša

10:00 + František a Margita

Féria

Za farnosť a dobrodincov

+ Ondrej



V našej farnosti aj tento rok bude prebiehať od 1. decembra do 24. decembra Adventná
akcia – pripravme jasličky pre Ježiška. Spočívať bude v úmyselnom konaní dobrých
skutkov počas adventu. Cieľom akcie je pripraviť Ježiškovi jasličky vystlané dobrými
skutkami. Každé steblo slamy v jasliach bude predstavovať jeden dobrý skutok
vykonaný z lásky pre človeka a pre Boha. Slama bude pripravená vzadu v kostole a
jednotlivé steblá za každý vykonaný dobrý skutok môžeme položiť do jasličiek pred
oltárom. Pozývame celú farnosť – deti, mládež, ako aj dospelých zapojiť sa do tejto
akcie. Veríme, že mu pripravíme pekné a pohodlné ustlanie, tak ako aj po minulé roky.

Jasličky pre Ježiška – adventná akcia

V pondelok a utorok pokračuje novéna k sv. Ondrejovi, apoštolovi. 
Adorácia bude v pondelok, utorok od 17:15, vo štvrtok po sv. omši do 19:00.
Spovedanie: pondelok, utorok a piatok od 17:15-17:50, vo štvrtok a sobotu od
17:30-17:50.
V utorok 29.11., v predvečer sviatku sv. Ondreja, bude prvý Adventný večer
spojený s meditáciou nad Božím Slovom. Srdečne pozývame. Adventné večery budú
každý utorok a prenášame ich online.
V stredu 30.11. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov pred sv. omšou
o 17:30 vo farskom kostole.
V piatok 2.12. bude celodenná adorácia od 9:00 do večernej sv. omše. Prosím,
zapíšte sa do zoznamu na nástenke. Dopoludnia bude spovedanie chorých.
V sobotu 3.12. bude pred sv. omšou večeradlo o 17:00 vo farskom kostole.
Budúci pondelok 5.12. bude stretnutie manželských párov po sv. omši. Srdečne
pozývame.
Ponúkame Vianočné oplátky, ktoré si môžete zakúpiť vo farskom kostole od
pondelka do soboty. Cena je 2€.
Z príležitosti získania pozemkov v okolí kostola do výlučného vlastníctva našej
farnosti, kde plánujeme postaviť pastoračné centrum so záhradou, parkoviskom a
vstupným areálom ku kostolu, sme pre Vás pripravili levanduľové srdiečka, ktoré
môžete použiť ako spomienku na túto udalosť, či dekoráciu domácností, alebo
darček. Dobrovoľným príspevkom 3 € za jedno srdce, podporíte výstavbu
pastoračného centra. Srdiečka sme vyrobili na ubytovni Baňa Bankov v spolupráci s
priateľmi z Ukrajiny, ktorým poskytujeme strechu nad hlavou a každodennú
starostlivosť od marca 2022. Ďakujeme.

Farské oznamy

V rámci duchovnej prípravy na Vianoce sa budeme vo farskom kostole každý utorok
počas Adventu stretávať pri adventnom venci, aby sme čítali Božie Slovo formou Lectio
divina. Stretnutie je určené pre tých, ktorí chcú počúvať Božie slovo, nasycovať sa ním a
meditovať pri zvukoch organa a harmónia. Adventný večer začne sv. omšou bez
kázne o 18:00 a bude pokračovať modlitbou Božieho Slova – Lectio Divina. Prvý
večer 29.11. sa bude niesť v duchu vigílie sviatku sv. Ondreja, patróna našej farnosti. 

Úvahu bude viesť otec Marek a hudobne sprevádzať otec Michal.

25. odpustová slávnosť sv. Ondreja – požehnanie pozemku
Dnešnú nedeľu slávime 25. odpustovú
slávnosť sv. Ondreja. Pred štvrťstoročím
bol náš farský kostol posvätený. Veriaci
ho postavili za cca dva roky! Prežívame
jubilejný rok, a preto som rád, že práve v
tomto roku sa môžeme spoločne tešiť z
toho, že po dlhom čase a mnohých
jednaniach sa farnosť stala vlastníkom
pozemku v okolí kostola, kde plánujeme
postaviť naše pastoračné centrum,
ktorého základný kameň požehnal pápež
František počas svojej návštevy Košíc dňa
14.9.2021. 
Dnes pri odpustovej slávnosti otec
arcibiskup Mons. Bernard Bober,
metropolita a predseda KBS požehná
začiatok diela. Požehnanie je veľmi
dôležité, pretože chceme v našom úsilí
kráčať s Bohom nespoliehajúc sa len na
naše vlastné sily a vyprosovať ochranu
pred zlo prajnosťou a nenávisťou
neprajníkov, ktorých nie je málo.
 Chcem sa verejne poďakovať otcovi
arcibiskupovi a pánu riaditeľovi kúrie Dp.
Jánovi Urbanovi za veľkú podporu tohto
nášho úsilia a za pomoc pri získaní
pozemkov do vlastníctva farnosti,
nakoľko arcidiecéza poskytla aj svoje
pozemky na to, aby sme mohli získať
pozemok okolo kostola. Bez tejto pomoci
by to nebolo možné, nakoľko cena
pozemkov bola tak vysoká, že sme na ich
kúpu prostriedky nemali. Pred časom sa  

farnosť stala vlastníkom niektorých
pozemkov arcibiskupstva a spolu s
pozemkami  nadobudnutými darovaním
od kňazského seminára sme mohli ich
zámenou získať pozemok v okolí kostola
o výmere 1523 m2 v hodnote 141 285,66
€. Cesta k tomuto cieľu nebola
jednoduchá, no nevzdával som sa! Ani ja,
ani náš farník JUDr. Richard Kovalčík,
ktorému úprimne ďakujem za pomoc a
podporu! Jednania s Mestom Košice trvali
to síce dlhých päť rokov, no stálo to za to!
Verím, že aj tento fakt získania pozemkov
pomôže k tomu, aby sme sa čím viacerí
aktívne zapojili do starostlivosti o
spoločný majetok, do príprav výstavby a
samotnej realizácie projektu budovania
pastoračného centra. Ak ostaneme
pasívni čakatelia, veľa sa toho nepodarí!
Tak do toho a vysúkajme si rukávy!
Ďakujem za akúkoľvek podporu, za
peňažné milodary a prosím o Vašu
štedrosť aj naďalej! LEN SPOLU TO
DÁME a chcem veriť, že v krátkom čase!
Urobme to pre nás a pre naše deti!
Potrebujeme sa navzájom a potrebujeme
tráviť čas spolu. Len tak zvládneme výzvy
modernej doby a budeme môcť pokojne
spávať, že sme pre spoločné dobro a
šírenie Božieho kráľovstva čosi urobili, aj
keď nás to niečo stálo.
Sv. Ondrej, oroduj za nás a pomáhaj nám!

Otec Marek
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 Zbierka na výstavbu Pastoračného centra činila 1056,55 €, na Hornom
Bankove 71,75 €. Pán Boh zaplať a ďakujeme za vašu štedrosť na tento účel.

Na strechu kostola: Bohuznámy darca 300 €, bohuznáma
rodina 50 € ; Na kaplnku sv. Rozálie: Bohuznáma 10 €. 
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

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

Milodary

V stredu 30.11.2022 slávime slávnosť sv. Ondreja apoštola, nášho patróna. Slávnostná
sv. omša bude vo farskom kostole o 18:00. Pri tejto sv. omši zveríme farnosť
Apoštolovi Ondrejovi a požehnáme olej, ktorým budú veriaci po sv. omši pomazaní.

Slávnosť sv. Ondreja a pomazanie olejom

Adventné večery s Božím Slovom


