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Slová o. arcibiskupa pred začiatkom šk. roka
Milí žiaci a študenti, deväť týždňov prázdnin sa pominulo. Vy ste
sa vrátili – jedni od starých rodičov, druhí ste boli medzitým niekde pri
mori, iní zase na horách, v tábore, v lese, na hradoch…
Zážitky, ktoré ste si priniesli so sebou ešte nejaký ten deň budete živo
opisovať svojim spolužiakom a kamarátom, navzájom si porozprávate o
tom, čo bolo pekné i tom čo bolo snáď menej príjemné.
Viem, aj z vlastnej skúsenosti, že začínať nový školský rok bolo vždy ťažké. Pokiaľ si znovu
zvyknete ráno vstávať, nabehnúť na istý režim dňa, môžete to vnímať ako nepríjemnú povinnosť. Keď však v škole znovu nájdete svojich priateľov a dobrých spolužiakov a super učiteľov,
budete sa na každý nový deň do školy priam tešiť.
Keď teda vy dnes znovu po prázdninách sadáte do školských lavíc, urobte si predsavzatie,
aby ste počas tohto roka boli lepší ako ten predchádzajúci. Nie iba kvôli známkam a lepším
výsledkom, ale práve kvôli tomu, aby sa vaše sny, ktoré o svojom budúcom povolaní z času
načas snívate, aby sa aj naplnili. Bez učenia a bez istej disciplíny a aj prísnosti voči sebe to ale
nepôjde.
Ak urobíte všetko, čo bude v tomto roku vo vašich silách, buďte spokojní. Boh má oveľa
väčšie pochopenie pre vaše známky a azda aj celkom inú predstavu o vás. Zlá známka nie je
životnou tragédiou. Myslíte si, že vaši rodičia a učitelia prišli bez prekážky tam, kde sú teraz?
A potom, toľko toho ešte leží pred vami: priateľstvá, zážitky, prvé lásky, mladosť, krása
života. Boh si ešte pripravil kopu vecí pre vás. On dobre pozná vaše srdcia, vaše zmýšľanie i
vaše radosti a problémy. Boh vám pošle svoju posilu, ak Ho o to budete prosiť. Posilu pri učení,
čnosť trpezlivosti i vytrvalosti, dary múdrosti i rozumu. To všetko zoslal v podobe ohnivých
jazykov aj Pán Ježiš na svojich apoštolov, keď im poslal Ducha Svätého – s Ním sa im hlásalo
evanjelium oveľa ľahšie. Dostali odvahu, stratili strach, zrazu mali pevnejšiu vôľu priniesť hoci
aj obetu vlastného života za Ježišovo evanjelium.
Keď vám bude pri učení ťažko, spomeňte si na tento príbeh z evanjelia a príďte na miesto kde
prebýva Boh. Niekedy stačí aj dobrá svätá spoveď, úprimná modlitba, prosba o silu zhora. Modliť sa iba pred skúškami a písomkami je už neskoro. Modliť sa a posilňovať sa samým Ježišom v
modlitbe i pod spôsobom chleba pri svätej omši je nevyhnutné počas celého školského roka.
Želám vám preto, v novom školskom roku aby ste mali pevnú vôľu, odhodlanie i chuť učiť
sa a aby ste vždy cítili Božiu pomoc – pomoc Ducha Svätého. V dňoch skúšok nemajte strach a
myslite na to, že dôležitejšie je obstáť pred Bohom v ťažkých životných skúškach. Buďte féroví
voči spolužiakom, nepodvádzajte, majte v úcte svojich učiteľov a vychovávateľov, spolupracujte s kňazmi na školách.
Nakoniec vám prajem, aby ste mali okolo seba veľa ľudí, ktorí na vás budú mať čas a budú
vás chápať. Naša Nebeská Matka Mária nech vás sprevádza celým rokom až k jeho úspešnému
zvŕšeniu v ústrety ďalším prázdninám.
Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita (www.ke-arcidieceza.sk)
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Prosba o požehnanie na prahu šk. roka
Dobrý Bože, na začiatku školského roka Ťa prosím,
aby si požehnal tento školský rok.
Daj nech sa počas neho naučím všetko,
čo potrebujem pre život.
Daj, nech sa neučím iba látku,
z ktorej by som mohol byť vyvolaný ,
ale nech sa naučím ako dobre žiť.
Dávaš nám školu ako čas voľna,
počas ktorého sa môžeme venovať tomu,
čo by sme pri práci často prehliadli.
Môžeme sa zaoberať tajomstvom života.
A smieme sa stíšiť, aby sme sa dotkli vlastného vnútra.
Daj, aby bola škola pre mňa požehnaným časom,
aby som v sebe objavil schopnosti a možnosti, ktoré si mi dal.
Nauč ma využívať tento čas,
tak aby som sa hlbšie ponoril do tajomstva života,
aby som bol schopný v neskoršom životnom povolaní
žiť zmysluplne a aby som prinášal úžitok iným.
Aktuálne číslo LISTU SV. LADISLAVA nájdete aj na farskej internetovej stránke.
www.knv.rimkat.sk

Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 4.9. 2017
16. 55
večeradlo
17. 45
sv. omša

+ Mária Čupková

Utorok - 5.9. 2017
17. 45
sv. omša

+ Štefan Oros

Streda - 6.9. 2017
7. 00
sv. omša

+ Alica Adamčová

Štvrtok - 7.9. 2017
16. 30
adorácia
17. 45
sv. omša
Piatok - 8.9. 2017
17. 45
sv. omša
Sobota - 9.9. 2017
7. 00
sv. omša
15. 00
sobáš
NEDEĽA - 10.9. 2017
8. 00
sv. omša
11. 00
sv. omša

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

Sv. troch košických mučeníkov

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

+ Johana Orosová
Narodenie Panny Márie
+ Štefan a Terézia Hric

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

Dňa 9.9.2017 v Košickej Novej Vsi chcú uzavrieť manželstvo:
a

Mgr. Nikola GADUŠOVÁ
dcéra Miroslava a Adriany rod. Nagyovej

syn Zdenka a Jany rod. Zahradnikovej

Košice - sídl. Ťahanovce

Košická Nová Ves

Dňa 15.9.2017 v Košickej Novej Vsi chcú uzavrieť manželstvo:
Michal ZELINKA

+ Ondrej Forgáč

a

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
za farnosť
+ Andrej Nagy (4. výr.)

Mgr. Jaroslava ONDRUŠOVÁ
dcéra + Jaroslava a Dariny rod. Fabriciovej

syn Milana a Lenky rod. Zelinkovej

Košická Nová Ves

Hranice nad Moravě (ČR)

Dňa 22.9.2017 v Košickej Novej Vsi chcú uzavrieť manželstvo:
Mgr. Pavol VARGA

a

Ing. Patrícia KLIMOVÁ
dcéra Slavka a Renáty rod. Mraskovej

syn Pavla a Kamily rod. Šalamonovej

Košická Nová Ves

Sady n/Torysou (Byster)

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
ZBP Rudolf Nagy (85 r.)

Dňa 23.9.2017 v Košickej Novej Vsi chcú uzavrieť manželstvo:

Služba lektorov

Ing. Ondrej ŠTEFIK
23. NEDEĽA

10.9. 2017
8.00 hod.
11.00 hod.
1. čítanie
Alžbeta Nagyová
1. čítanie
Alena Seligová
2. čítanie
Emília Beňáková
2. čítanie
Agnesa Hampachelová
spoloč. modlitby Jaroslav Ondo
spoloč. modlitby Miroslav Lacko
Texty liturgických čítaní nájdete na www.lc.kbs.sk

Upratovanie kostola
9.9. KNV - V. skupina

Ohlášky
Mgr. Martin HORIZRAL

HRAŠOVÍK
NEDEĽA - 10.9. 2017
9. 30
sv. omša

*Dnes o 14.45 hod. bude v KNV prvonedeľná pobožnosť.
*Rodičia, ktorí máte záujem o prípravu dieťaťa (3. ročník a vyššie) na 1. sv. prijímanie, nahláste ho
po sv. omši v sakristii kostola. Ďalšie informácie budú zverejnené podľa záujmu o prípravu.
*Ponúkame Vám Katolícke noviny na duchovné čítanie za 0,50 € a časopis Nahlas za 1,50 €.
*Ďakujem Vám za milodary, ktorými prispievate na výmenu okien v kostole sv. Marty v Hrašovíku
v sakristii kostola alebo na č.ú. SK08 0200 0000 0023 5596 8298 (pozn. milodar na kostol).
*Ukončili sme IV. (poslednú) etapu obnovy fasády farského kostola. Pripravuje sa projekt na
rekonštrukciu schodiska a zhotovenie prístrešku nad hlavným vchodom. Nedostatok finančných
prostriedkov nám nateraz nedovoľuje pokračovať v ďalších prácach.
*Ďakujem Vám za milodary, ktorými prispievate na obnovu - farského kostola v kancelárii FÚ alebo
na č.ú. SK97 0900 0000 0004 4236 5787 (pozn. milodar na kostol).

9.9. Hrašovík - IV. skupina

Modlitba ruženca
Helena Kavečanská

syn + Ladislava a Dagmar rod. Stankovej

Košice - KVP

a

Bc. Jana PEĽOVÁ
dcéra + Jána a Marty rod. Balážovej

Košice - Dargov. hrdinov

Ak by niekto vedel o prekážkach k sláveniu týchto manželstiev, nech to oznámi na našom farskom úrade.
Zároveň odporúčame týchto snúbencov do Vašich modlitieb.

Myšlienka týždňa
„Nikdy sa nezaujímaj o čísla. Pomôž aspoň jednej osobe včas a vždy začni
s osobou blízko seba.“ (sv. Terézia z Kalkaty)

