Okienko pre deti a mládež
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Moja osobná skúsenosť z misie
„Misie... Čo si predstavujete pod týmto slovom?“ Donedávna som poriadne nevedela odpovedať, no dnes to viem už
úplne presne.
Pred začiatkom leta sa mi naskytla možnosť, aká sa veru neodmieta. A tak som zrazu stála na letisku v Budapešti s letenkou
v ruke, smer – Belgicko. Desať dní som strávila v belgickom
meste – Gent, v kláštore sestier Matky Terezy- misionárok
lásky. Tento čas som sa rozhodla venovať slovenským rómom,
žijúcim v tejto krajine. Išlo nás zo Slovenska 10 mladých ľudí
(aj môj brat Kamil) a jeden kňaz. Našou úlohou bolo ukázať im, že aj mladí ľudia žijú s Bohom,
povzbudiť ich v živej viere, ukázať im, že vo viere nie sú sami a skrze vlastný príklad im dať energiu a povzbudenie do každodenného života.
Bývať so sestrami a byť s nimi v kontakte každý deň bola skvelá a obohacujúca skúsenosť.
Každý deň ráno sme mali ranné chvály, následne raňajky, pomohli sme sestrám s upratovaním, a
ešte doobedu sme sa rozdelili do skupín a išli na apoštolát, čiže do rómskych rodín hlásať Božie
slovo a venovať náš čas práve týmto ľudom. Niektorí nás vítali veľmi vďačne a srdečne, iní zase
trošku ustráchane a ostýchavo. Hlavným cieľom, bolo volať rómov do kláštora, aby s nami vždy v
poobednajších hodinách strávili chvíľku času na svätej omši s Pánom Ježišom a následne po omši
bolo agapé a nejaké hry pre deti – rôzne workshopy, ja som robila takisto jeden z nich, učila som
ich vyrábať ruženčeky na ruku.
Čas, ktorý som mohla stráviť s ľuďmi z rómskej komunity, beriem ako veľký Boží dar. U mnohých cítim ich dobré srdce a hlavne ich záujem a túžbu po Bohu a život s Ním.
Boli sme predovšetkým s deťmi a mladými, ktorí sú veľmi bezprostrední a otvorení. Nie je ťažké
pochopiť, že ich duša sa najviac otvára v piesni, do ktorej dávajú naozaj celé srdce. Sv. omše, ktoré
sme s nimi mali každý deň boli pre mňa nádherné Božie dielo.
Rehoľné sestry svoj čas využívajú naozaj pestro a obetavo, trikrát do týždňa do kláštora chodia
chudobní z celého sveta, ktorí žijú v tejto krajine a sestry im dávajú milodary a jedlo, ktoré dostali
od štátu alebo od miestnych ľudí a organizácii, a pomoc pri tejto činnosti bola ďalšou z našich
aktivít.
Každý deň sme zakončili všetci spoločne v kostole pri večernej adorácii, ktorá trvala 4 hodiny.
Našou úlohou bolo spievať, modliť sa, čítanie sv.písma, a časť z nás stála pred kostolom a pozývala ľudí do vnútra, na chvíľku sa stíšiť a zapáliť sviečku na ich vlastné úmysly. Bolo zaujímavé
pozorovať reakcie oslovených ľudí. Potešilo nás, že občas počet zapálených sviečok presahoval aj
200 kusov.
Predovšetkým nám - kresťanom - Kristova láska ukazuje, že máme milovať každého osobne.
Veď Kristus miluje každého z nás s jeho dobrými aj zlými vlastnosťami, a veru nikto z nás nie
je úplne dokonalý. Týmto by som chcela povzbudiť aj ostatných mladých, aby sa nebáli a určite
skúsili aj vieru v praktickom živote, a obetovali svoj čas a pohodlie pre iných.
P.S. Rodina Mačových (sestry Katka a Vierka) pozdravuje z Belgicka všetkých, ktorí si ich pamätajú a poznajú. :)
Miroslava Nagyová
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Ježiš by dal život i za jediného z nás
My ktorí sme zvyknutí zakusovať odpúšťanie hriechov,
niekedy až príliš „lacno“, mali by sme si niekedy spomenúť,
čo sme stáli Božiu lásku.
Každý z nás stál dosť: život Ježiša!
On by ho bol dal aj pre iba jedného z nás.
Ježiš ide na kríž nie preto, že uzdravuje chorých,
že káže lásku, že ohlasuje blahoslavenstvá.
Boží Syn ide na kríž predovšetkým preto, lebo odpúšťa hriechy,
pretože chce úplné, definitívne oslobodenie ľudského srdca.
Pretože neakceptuje, že ľudská bytosť strávi celý svoj život
s tým nezmazateľným „tetovaním“, s myšlienkou,
že nemôže byť prijatá milosrdným srdcom Boha.
A s týmito pocitmi Ježiš ide naproti hriešnikom, ktorými sme my všetci.
Takto sa hriešnikom dostáva odpustenie.
Nie sú len upokojení na úrovni psychologickej,
pretože sú oslobodení od pocitu viny.
Ježiš robí oveľa viac: ponúka ľuďom, ktorí zlyhali, nádej nového života.
„Ale, Pane ja som handra“ – „Pozeraj dopredu a dám ti nové srdce“.
Toto je nádej, ktorú nám dáva Ježiš. Život poznačený láskou.
(pápež František, GA, 9.8.2017)
Aktuálne číslo LISTU SV. LADISLAVA nájdete aj na farskej internetovej stránke.
www.knv.rimkat.sk

Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 21.8. 2017
7. 00

sv. omša

Utorok - 22.8. 2017
16. 55

večeradlo

17. 45

sv. omša

Sv. Pia X., pápeža
+ Andrej Sopko a Alžbeta
Panny Márie Kráľovnej
+ Karol Pastor (1. výr.)

Streda - 23.8. 2017
17. 45

sv. omša

Štvrtok - 24.8. 2017
16. 30

adorácia

17. 45

sv. omša

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40
+ Marián Tomčík, Ladislav a Jozefína
Sv. Bartolomeja, apoštola

sv. omša

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

+ František Brudňák (6. výr.)

Piatok - 25.8. 2017
17. 45

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40
+ Anna Tarbajová

Sobota - 26.8. 2017
7. 00

sv. omša

NEDEĽA - 27.8. 2017

syn Zdenka a Jany rod. Zahradnikovej

+ Ján Baláž (20. výr.)

11. 00

sv. omša

ZBP Štefan a Emília Vaľkovi (40 r. manž.)

Košická Nová Ves

Košice - sídl. Ťahanovce

Služba lektorov
27.8. 2017
11.00 hod.
1. čítanie
Alžbeta Nagyová
1. čítanie
Ladislav Pytel
2. čítanie
Darina Ondrušová
2. čítanie
Katarína Pastorová
spoloč. modlitby Anna Gunglová
spoloč. modlitby Dušan Mikloš, Ing.
Texty liturgických čítaní nájdete na www.lc.kbs.sk
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8.00 hod.

za farnosť

Upratovanie kostola
25.8. KNV - III. skupina

dcéra Miroslava a Adriany rod. Nagyovej

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

HRAŠOVÍK
sv. omša

Milí duchovní otcovia, diakon Miško a veriaci z Košickej Novej Vsi a
Hrašovíka,
chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za všetky vaše modlitby a obety,
ktoré za mňa predkladáte nášmu Pánovi. Ďakujem vám aj za milé a srdečné prijatie, ktoré
pociťujem zakaždým, keď prídem domov.
Pred tromi rokmi som po prvýkrát spoločne so sr. Janou Pavlou zložila prvé sľuby v Rímskej únii Rádu sv. Uršule. Po týchto troch rokoch ich 22. augusta budeme znova obnovovať
v Kostole sv. Štefana v Modre. Chcem vás preto poprosiť o modlitbu za mňa i moju spolusestru, aby ste na nás v tento deň špeciálne mysleli vo svojich modlitbách a vyprosovali nám
potrebné milosti do našej služby.
Zo srdca vám ešte raz ďakujem za vaše každodenné modlitby a vyprosujem vám, nech vás
dobrotivý Pán obdaruje svojou láskou, radosťou, pokojom a silou do nosenia každodenných
krížov. V modlitbe na vás myslím.
sr. Caritas Seligová, OSU

Dňa 9.9.2017 v Košickej Novej Vsi chcú uzavrieť manželstvo:
Mgr. Nikola GADUŠOVÁ
Mgr. Martin HORIZRAL
a
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sv. omša

9. 30

Obnova rehoľných sľubov

Ohlášky

+ Margita Šalatová (RB)

8. 00

NEDEĽA - 27.8. 2017

*Dnes bude zbierka na potreby chrámu. PBZ za Vaše milodary.
*V sobotu 26.8. pôjdeme na na farskú púť TV Lux do Rajeckej Lesnej. Odchádzame rýchlikom
o 6:08 hod. zo železničnej stanice. Môžete využiť aj MHD: z konečnej o 5.31 hod.
*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).

26.8. Hrašovík - II. skupina

Modlitba ruženca
Agnesa Hampachelová
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Myšlienka týždňa
„Ak Pán Ježíš umyl nohy Judášovi, pred akým pokorením môžeš cúvnuť ty?“ (sv. Maximilián Kolbe)

