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Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice
                                                              Dobrovoľný príspevok

      1.1.2023           Panny Márie, Bohorodičky

Na prahu nového roka

Rozpis svätých omší,   Panny Márie, Bohorodičky

Podhradová

8:00

Rozália

Horný Bankov 14:15

15:15

16:00Rozália

Sobota
7.1.

Podhradová

Podhradová 18:00

18:00

15:15

9:00

Podhradová

Podhradová

Podhradová

Za odvrátenie epidémie a vojny

18:00

16:00

16:00 Za odvrátenie epidémie a vojny

ZBP pre Helenu (90 rokov)

16:00Rozália

Rozália

Rozália

Rozália

+ Anna (2. výr.)

ZBP pre Evu (za uzdravenie)

ZBP pre Richarda

Za odvrátenie epidémie a vojny

+ František

10:00 + Margita a František

+ Teodor

Za odvrátenie epidémie a vojny

18:00

Spomienka

Ľub. spomienka

Féria

Slávnosť

Omša s platnosťou na nedeľu 18:00

Sv. Bazila Veľkého 
a Gregora Naziánskeho, 

biskupov 
a učiteľov Cirkvi

ZJAVENIE PÁNA

Najsvätejšieho 
mena Ježiš

 ZBP pre Irenu

Féria

9:00

10:00

      Drahí priatelia,

      uplynulý rok 2022 bol pre každého z nás náročným. Ešte sme sa nespamätali po období pandémie a
vhupli sme do časov, kedy na východe od našej hranice je vojna. Predošlý rok sme začali s vydýchnutím si
po koronakríze, no prišla ďalšia. Myslím si, že nás dobrý Pán Boh predsa len viedol a neopustil nás. Každý
deň sme sa mohli presviedčať o jeho blízkosti a o jeho dobrote. Zvlášť v službe chudobným a vyhnaným z
ich domova. Pre našu farnosť bol uplynulý rok skúškou lásky k blížnemu. Nakoľko sme obstáli, to posúdi
dobrý Pán Boh. No teším sa, že niektorí ponúkli svoje ruky do služby. Nemám len na mysli službu
utečencom, ale aj službu farnosti. Je veľmi veľa malých vecí a skutkov, ktoré si mnohí nevšimnú.
     Som rád, že rok 2022 bol pre nás jubilejným rokom, kedy sme slávili 25. výročie posviacky farského
kostola. Mali sme možnosť zažiť chvíle pri slávnostiach a spoločnej zábave, či pohostení. Práve v tomto
roku sme sa stali vlastníkmi pozemku okolo kostola, aby sme tak mohli začať podnikať kroky pre
vybudovanie nášho zázemia – Pastoračného centra. Viem, že to nebude jednoduché a ani lacné. No chcem
veriť, že spoločne to zvládneme a vybudujeme nie len dom, kde by sme sa mohli stretávať a spolu pracovať
pre spoločné dobro, ale pripravíme domov pre nás všetkých, kde sa bude cítiť dobre každý.
     Na prahu nového roka, v ktorom oslávime 10. výročie založenia farnosti, chcem poďakovať za všetky
nezištne vykonané služby pre kostol a farnosť. Nech nám Pán Boh požehná, aby sme aj rok 2023 zvládli.
Nech nás chráni od útlakov Zlého ducha a všetkej hrôzy vojen a ľudskej nenávisti. Nech sa staneme
citlivejšími na potreby najslabších a nech stojíme na ich strane. Nech nie sme ani slepí a ani hluchí!
     Každému z nás prajem viac iniciatívy a aktívnosti nie len pre prácu v zamestnaní, doma ale aj pre
dobro našej farnosti a ľudí, ktorí v nej žijú. Farnosť je živým organizmom, lebo v nej žijú ľudia. Každý
jednotlivec keď prispeje svojou čiastkou, tak výsledok bude určite veľkolepý.
     Všetkým Vám s radosťou udeľujem požehnanie a vyprosujem požehnaný a šťastlivý Nový rok 2023.

Otec Marek

Rok 2022 sme začali ešte s obmedzeniami
ohľadom pandémie koronavírusu. Sv. omše boli
vysielané online.
6. januára sme požehnávali Trojkráľovú vodu,
ktorú si veriaci mohli zobrať do svojich
domovov.
18. – 25. januára sme mali týždeň modlitieb za
jednotu kresťanov.
2. februára pri slávení sviatku Obetovania Pána
sme požehnávali hromničné sviece.
24. februára sa začal vojenský konflikt Ruska na
Ukrajine.
od 26. februára sa (konečne) mohli zúčastniť
bohoslužieb všetci veriaci bez obmedzení.
2. marca sme začali pôstne obdobie Popolcovou
stredou.
7. marca sme začali pravidelné stretnutia
manželských párov v našej farnosti.

Čo sa udialo v roku 2022

Od 16. marca boli prijímaní bratia a sestry z
Ukrajiny na Bani Bankov, ktorú poskytol náš
farník Pavlom G. Zároveň p. farár Marek a
dobrovoľníci začali denne pomáhať utečencom.
10. apríla sme na Kvetnú nedeľu požehnávali
ratolesti (bahniatka). Tým sme vstúpili do
slávenia Veľkého (Svätého) týždňa.
14. apríla sme slávili sv. omšu na pamiatku
Pánovej večere. Týmto sme začali slávenie
Veľkonočného trojdnia.
15. apríla sme si pripomenuli utrpenie Pána
Krížovou cestou ulicami Podhradovej a obradmi
Veľkého piatku vo farskom kostole.
16. apríla, na Bielu sobotu, sme požehnávali
naše veľkonočné pokrmy, a večer, po západe
slnka, sme slávili Veľkonočnú vigíliu.
17. apríla sme slávili najväčší sviatok kresťanov
– Nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania.



Kancelária bude cez týždeň zatvorená. Úradné záležitosti si môžete vybaviť po sv. omšiach. 
Spovedáme pondelok - stredu od 17:15, štvrtok od 17:30.
Adorácia bude v pondelok, utorok a stredu od 17:00, vo štvrtok adorácia NEBUDE.
V piatok, 6.1. je prikázaný sviatok Zjavenia Pána. Zaväzuje nás účasťou na sv. omši. 
V pondelok, 9.1. bude stretnutie manželských párov po sv. omši o 18:30.
Ponúkame Levanduľové srdiečka za 3€, ktoré si môžete zakúpiť v sakristii vo farskom kostole.
Príspevok bude použitý na Pastoračné centrum.
Chystáme pre vás 3. ročník plesu, ktorý je v príprave. Predbežný termín je 4.2.2023. Miesto, čas a
cena vstupenky budú postupne doplnené. Tešíme sa na Vás!
Ďakujeme deťom, ktoré sa zúčastnili vianočného koledovania a Lucii, ktorí sa podujala nacvičiť s
deťmi program. Pri koledovaní sa vyzbieralo na Pastoračné centrum 410 €. Ďakujeme všetkým
ochotným darcom. 

Milodary

Farské oznamy

       1.1.2023                 Panny Márie, Bohorodičky      1.1.2023                Panny Márie, Bohorodičky

Na misie: p. Forraiová 150 €; Na strechu kostola: p. Ileninová 20 €. 
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

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

3. septembra bola v kaplnke sv. Rozálie vigílna
sv. omša pred odpustovou slávnosťou. Pri tejto
príležitosti bolo požehnané opravené harmónium
z roku 1891 a následná akadémia sprevádzaná
zamysleniami o. Mareka a hudbou na harmóniu
o. Michala.
4. septembra bola v kaplnke odpustová slávnosť
sviatku sv. Rozálie s modlitbami za zosnulých.
Celebrontom bol p. farár Marek. Spieval zbor sv.
Cecílie z Košickej katedrály. Pri sv. omši bolo
požehnanie žiakov a školských tašiek. Po sv. omši
bol Eucharistický sprievod v areáli cintorína,
požehnanie pútnikov, mesta a jeho obyvateľov.
Po skončení sprievodu bolo spoločné pohostenie
a atrakcie pre deti.
11. septembra sa vo farskom kostole slávila sv.
omša „Veni Sancte“, ktorú celebroval doc. ThDr.
Radoslav Lojan, PhD., dekan Teologickej fakulty
v Košiciach.
1. októbra naša farníčka Helenka Eliášová prijala
svoje panenské zasvätenie Bohu počas
liturgického obradu v kaplnke sv. Michala,
archanjela, z rúk Mons. Mareka Forgáča.
8. októbra sa v našom farskom kostole uskutočnil
koncert organa a opraveného harmónia za hojnej
účasti veriacich. Účinkovali dp. Dénes Takács,
farár v Drienovci, a p. kaplán Michal.
1. – 8. novembra sme spoločne prežívali
Dušičkovú oktávu. Pobožnosť na cintoríne bola 1.
novembra.
2. novembra bola v našom farskom kostole
slúžená sv. omša za zosnulých, ktorú celebroval
pán farár Marek.
V mesiaci november bol uskutočnený zápis
parcely okolo kostola do katastra
Novéna k sv. Ondrejovi začala 21. novembra.
27. novembra sa konala o 10:00 jubilejná 25.
odpustová slávnosť sv. Ondreja, apoštola, patróna
farnosti a farského kostola. Hlavným celebrantom
bol Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup,
predseda KBS. Požehnaný bol pozemok pre
pastoračné centrum v okolí kostola. Pri sv. omši
spieval zbor sv. Cecílie z katedrály sv. Alžbety.
27 novembra na 1. adventnú nedeľu p. farár
Marek požehnal adventný veniec na sídlisku Mier.
30. novembra, na sviatok sv. Ondreja, apoštola,
bola pri slávnostnej sv. omši, ktorú celebroval
pán farár Marek Ondrej, zverená farnosť pod
ochranu apoštola Ondreja Pri tejto slávnosti bol
požehnaný olej sv. Ondreja.
29. novembra sme mali v predvečer sviatku sv.
Ondreja, apoštola, prvý Adventný večer so
zamyslením nad Božím slovom. Tieto večery boli
každý utorok po sv. omši. Prihovorili sa nám naši
duchovní otcovia Marek, Michal a Rado.
Zamyslenia boli sprevádzané tónmi organa a
harmónia.

       Juraj, arcibiskup michalovsko-košickej     
       pravoslávnej eparchie.

5. mája deväť birmovancov z našej farnosti prijalo
v katedrále sv. Alžbety sviatosť birmovania z rúk
o. arcibiskupa Bernarda Bobera.
8. mája sa mladí miništranti spolu s p. kaplánom
Michalom zúčastnili Dňa otvorených dverí v
košickom kňazskom seminári sv. Karola
Boromejského.
14. mája sa deti našej farnosti s p. kaplánom
Michalom a s farníčkou Luciou zúčastnili
Arcidiecéznej púte detí do Obišoviec.
16. mája bola duchovná obnova pre žiakov 7. 8. a
9. ročníka ZŠ Polianska v priestoroch UPC v
Košiciach, ktorú viedla p. katechétka Dominika, s
pomocou p. kaplána Michala.
21. mája bola brigáda v kaplnke sv. Rozálie pred
sviatkom Nanebovstúpenia Pána, kedy sa na
tomto mieste v minulosti konali veľké púte.
21. mája po večernej sv. omši sme zažili
akordeónový koncert vo farskom kostole.
Vystúpila nadaná umelkyňa Antónia Nagyová.
2. júna sme mali pre deti v našej farnosti oslavu
Medzinárodného dňa detí v priestore pred
Vetbarom. Pozvali sme aj deti z Ukrajiny.
12. júna bola v našej farnosti slávnosť Prvého sv.
prijímania.
16. júna bola slávnosť Najsvätejšieho Kristovho
Tela a Krvi spojená s procesiou a „oltárikmi“
okolo farského kostola.
10. júla bola slávnosť 25. výročia konsekrácie
farského kostola. Sv. omšu celebroval Vsdp. ThDr.
Vladimír Šosták, PhD., biskupský vikár, účinkoval
kostolný zbor z Kokošoviec. Pri tejto príležitosti
pán farár oznámil podpis zmluvy o výmene
pozemkov medzi Mestom Košice a
Rímskokatolíckou farnosťou sv. Ondreja. Po sv.
omši bol tzv. farský deň spojený s dobrým jedlom,
atrakciami, kultúrnym programom. Vystúpila
Rabada i Rendošovci.
10. júla bol pri príležitosti výročia konsekrácie
požehnaný nový digitálny organ financovaný
dobrodincami farnosti.
Od 11. – 15. júla sa uskutočnil farský detský letný
tábor, ktorý viedla naša farníčka Lucia spolu s p.
kaplánom Michalom.
12. júla bol deň výročia posviacky farského
kostola. Sv. omšu celebroval Mons. Pavol Dráb,
veľprepošt košickej kapituly kanonikov a bývalý
farár, za ktorého sa kostol staval a posvätil.
14. augusta sme slávili odpust Nanebovzatia
Panny Márie v kaplnke na Hornom Bankove.
Celebroval P. František Kovaľ SJ.
20. augusta sme mali celodennú farskú poklonu.
27. augusta sa uskutočnila brigáda a veľké
upratovanie pred odpustovou slávnosťou pri
kaplnke sv. Rozálie. Varil sa guláš. Šéfkuchár bol
p. kostolník Lacko.
31. augusta sme začali púť ku sv. Rozálii
otváracou sv. omšou, ktorú celebroval Mons.
Filippo Sarullo, farár katedrály v Palerme (Sicília)
a čestným hosťom bola Jeho Vysokopreosvietenosť 

1. decembra sme v našej farnosti začali akciu
„Jasličky pre Ježiška“, pri ktorej sme za každý
náš dobrý skutok naplnili steblami slamy jasličky
pred oltárom.
Od 1. decembra sme vo farskom kostole slúžili
Rorátne sv. omše za svetla sviečok.
8. decembra sme rozsvietili vianočný strom pred
kostolom.
19. decembra ochotní farníci inštalovali vianočný
stromček vo farskom kostole. Stromček vo
farskom kostole i v kaplnke sv. Rozálie darovala
rodina Paraličová.
21. decembra mladí z našej farnosti vyzdobili
vianočný stromček. Aranžérky pripravili
Betlehem a výzdobu

 21. decembra sa Mons. Bernard Bober, košický
arcibiskup-metropolita a predseda KBS, p. farár
Marek, p. Pavol G. a niektorí dobrovoľníci stretli
pri spoločnej večeri s komunitou ukrajinských
utečencov na Ubytovni Baňa Bankov v Košiciach.
24. decembra sme slávili vianočnú sv. omšu
najmä pre deti o 16:00 a o 22:00 slávnostnú sv.
omšu v noci.
26. decembra deti z našej farnosti navštívili
niektoré rodiny s koledou o Ježišovom narodení.
30. decembra sme mali vo farskom kostole
obnovu manželských sľubov pri príležitosti
sviatku Sv. Rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa.
31. decembra sme spoločne s duchovnými otcami
našej farnosti pri sv. omši ďakovali Pánu Bohu za
prežitý rok 2022.

Pravidelne počas roka: 
Prvá sobota v mesiaci Večeradlo spojené s
modlitbou sv. ruženca.
Prvá nedeľa v mesiaci sv. omša za zosnulých v
kaplnke sv. Rozálie
Tretia nedeľa v mesiaci zbierka na pastoračné
centrum.
V mesiaci október sme sa spoločne modlili
posvätný ruženec.
Každodenné modlitby k sv. Rozálii za odvrátenie
pandémie a vojny

Stretnutia manželských párov.
Stretnutia s birmovancami do mája 2022.
Stretnutia prvoprijímajúcich detí.
Stretnutia katechumenov.
Posledný pondelok v mesiaci pomazanie olejom
sv. Ondreja.
Prvý piatok celodenná adorácia pred Sviatosťou
oltárnou a spovedanie chorých.
Krížové cesty počas pôstneho obdobia.

     V dnešnú nedeľu slávime sv. omšu v kaplnke sv. Rozálie za zosnulých farníkov, za pochovaných na
cintoríne sv. Rozálie, ako aj za tých, na ktorých si prítomní počas sv. omše spomenú.  Zvlášť sa modlime
za zosnulých v poslednom mesiaci: Ján Šak (82), Emília Sokolovská (80), Štefan Martončík (82), Peter
Valenčák (69), Martin Dziak (74), Želmíra Kmeťová (93), Ľudmila Weltiová (55). 

Sv. omša za zosnulých

Na slávnosť Zjavenia Pána sme pre Vás pripravili požehnanú vodu balenú v sklenených fľašiach 
s vlastnou etiketou (0,33 l). Voda je pitná. Odporúčaný milodar za jednu fľaštičku je 2 €.  

Milodarom podporíte výstavbu pastoračného centra. Ďakujeme

Trojkráľová voda 2023


