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Dojmy mladých z 9. festivalu radosti
Pred týmto ročníkom festivalu radosti sa už tradične
konala duchovná obnova pre dobrovoľníkov, ktorá začínala už v utorok 8. augusta. ,,Láska sa rodí v tichu,‘‘
znela téma duchovnej obnovy. Ticho, ktorému sme sa
učili bolo prípravou na búrku lásky, ktorá nasledovala.
Program duchovnej obnovy sa skladal z prednášok, sv.
omší a silencia, kedy sme si mali uvedomovať to, čo si
v bežnom hlučnom a rušnom živote neuvedomujeme. Okrem toho sme aj putovali k hrobu
Anky Kolesárovej do Vysokej nad Uhom a zažili neočakávanú grilovačku v Domčeku. Presýtení tichom sme začali s finálnymi prípravami na festival. Animátori mali „teambuilding“,
kde sme sa naučili spolupráci, jednote a zodpovednosti rôznymi aktivitami a hrami. Neskôr už
vyškolený „Welcome team“ nadšene vítal všetkých účastníkov festivalu.
Nával ľudí spôsobil hromadné nadšenie a radostnú atmosféru medzi animátormi a ostatnými dobrovoľníkmi, ktorí tam už prebývali od utorka. Oficiálny program začal úvodným
ceremoniálom a slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval o. Pavol Hudák – rektor Domu
Anky Kolesárovej. Po svätej omši sme sa prvý krát stretli v skupinkách, v ktorých sme mali
stráviť nasledujúcich päť dní. Predstavili sme sa, spoznali sme sa, dozvedeli sme sa niečo o
sebe, rozlúštili šifru, ktorou boli slová festivalovej hymny. Po stretnutí v skupinkách sa konala
premiéra tejto hymny, ktorej melódia bola na pesnička „Viva La Vida“.
Piatok bol bohatý na zážitky. V skupinkách sme diskutovali o prednáške o. Andreja Darma,
ktorá bola na tému festivalu: ,,Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno.‘‘
Večer bol jeden z najsilnejších momentov celého festivalu. Konala sa krížová cesta po dedine,
ktorej predchádzala kajúca pobožnosť v kostole v Pavlovciach nad Uhom, počas ktorej sme si
na papierik písali naše hriechy, ťažkosti a problémy. Na každom zastavení pribúdal k zástupu
kríž, takže na konci celej krížovej cesty bolo pred nami 15 krížov, na čele s krížom, na ktorý
sme pri každom zastavení klincami pribíjali papieriky, ktoré sme si niesli z kajúcej pobožnosti.
Deň sme zakončili svätou omšou, celebrovanou novokňazmi.
Prednášku, ktorá sa konala v sobotu, viedli manželia Kucharčíkovi, ktorí nám odhalili tajomstvo úspešného manželstva a čistého vzťahu. Neskôr sa putovalo k hrobu Anky a v domčeku potom nasledovalo zábavné popoludnie, ktoré sme si mohli spríjemniť hraním futbalu
alebo pozeraním filmu. Skupina „eSPé alias Sväté Posolstvo“ nám spríjemnila večer modlitbami, chválami a zároveň hudbou.
Posledné dni festivalu sa niesli v duchu spoznávania sa a zbližovania sa s Bohom. V nedeľu
sa konali workshopy a každý si mohol vybrať to, čo ho baví. Témy ako ,‚vlajkovanie‘‘, ,,Ako
si Boh volí prorokov?‘‘, ,,eRKo tance‘‘ a iné nesmeli chýbať. Večernou adoráciou sa celý náš
festival začal chýliť ku koncu. Na festivale sa konalo ešte mnoho zaujímavých udalostí, stalo
veľa úžasných vecí a spoznali sme veľa dôležitých ľudí. Odnášame si silné zážitky, ešte silnejšie svedectvá a tešíme sa o rok! Ďakujeme za všetko.
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21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
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Poďme k Ježišovi s našou vyčerpanosťou
Každý z nás má svoj vlastný príbeh.
A ak niekto má nejakú tú tmavú zónu, vyhľadajte Ježiša,
choďte za misionárom milosrdenstva, choďte za kňazom, choďte...
Choďte teda k Ježišovi a vyrozprávajte mu to.
Dnes hovorí každému: „Odvahu, nepoddávaj sa ťažkostiam života,
neuzatváraj sa pre strachy a hriechy, ale príď ku mne!“.
Ježiš nás očakáva, očakáva nás neustále;
no nie preto, aby čarovne rozriešil naše problémy,
ale aby nás v nich urobil silnými.
Ježiš nám nesníma životné bremená, ale úzkosť srdca;
neberie nám z pliec kríž, ale nesie ho s nami.
S ním sa každé bremeno stáva ľahkým,
lebo on je tá posila, ktorú hľadáme.
Keď do života vstúpi Ježiš, prichádza pokoj,
ktorý zostáva aj uprostred skúšok, v útrapách.
Poďme k Ježišovi, dajme mu svoj čas, stretnime sa s ním
každý deň v modlitbe, v dôvernom osobnom dialógu;
navyknime si na jeho Slovo, bez strachu objavujme jeho odpustenie,
sýťme sa jeho Chlebom života:
pocítime, ako sme milovaní, pocítime jeho útechu. (pápež František)
Aktuálne číslo LISTU SV. LADISLAVA nájdete aj na farskej internetovej stránke.
www.knv.rimkat.sk

Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 28.8. 2017
16. 55
večeradlo
17. 45
sv. omša

Sv. Augustína, biskupa a uč. Cirkvi

Utorok - 29.8. 2017
7. 00 sv. omša

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
+ Štefan Nagy a Pana Nagyová

Streda - 30.8. 2017
17. 45
sv. omša

+ Ondrej Ongaľ (1. výr.) a ost. z rod.

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

+ Katarína (2. výr.) a Juraj Nagy

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

Štvrtok - 31.8. 2017
16. 30
adorácia
17. 45
sv. omša

+ Alžbeta, Imrich, Ján a ost. z rod.

Piatok - 1.9. 2017
17. 45
sv. omša

Veni Sancte
+ Ján a Mária Daňkovi

Sobota - 2.9. 2017
7. 00
sv. omša

za ružencové spoločenstvo

NEDEĽA - 3.9. 2017
8. 00
sv. omša
11. 00
sv. omša

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
+ Ján Rajdoš a Alžbeta
+ Veronika a Štefan Melník

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

syn Zdenka a Jany rod. Zahradnikovej

Košická Nová Ves

Piatok - 1.9. 2017
16. 15
sv. omša

+ František, Mária, Ján

NEDEĽA - 3.9. 2017
9. 30
sv. omša

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
za farnosť

syn Milana a Lenky rod. Zelinkovej

Hranice nad Moravě (ČR)

22. NEDEĽA

3.9. 2017
11.00 hod.
1. čítanie
Ladislav Kuc
1. čítanie
Mária Nagyová
2. čítanie
Jaroslava Valušová
2. čítanie
Alžbeta Nagyová
spoloč. modlitby Margita Nagyová ml.
spoloč. modlitby Michaela Spišiaková
Texty liturgických čítaní nájdete na www.lc.kbs.sk

2.9. Hrašovík - III. skupina

Košice - sídl. Ťahanovce

dcéra + Jaroslava a Dariny rod. Fabriciovej

Košická Nová Ves

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

Voľby horliteľky RB
V mene všetkých členov Ružencového bratstva i celej farskej rodiny úprimne ďakujem
doterajšej horliteľke RB p. Márii Nagyovej za jej trojročnú službu.
Novou horliteľkou RB sa stala od 4. augusta p. Alžbeta Nagyová. Nech ju Pán na príhovor
Ružencovej Panny Márie svojou milosťou v danej službe posilňuje.
d.o.

Služba lektorov

1.9. KNV - IV. skupina

dcéra Miroslava a Adriany rod. Nagyovej

Dňa 15.9.2017 v Košickej Novej Vsi chcú uzavrieť manželstvo:
Mgr. Jaroslava ONDRUŠOVÁ
Michal ZELINKA
a

*sv. zmierenia 15.45 - 16.10

Upratovanie kostola

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

HRAŠOVÍK

8.00 hod.

*V piatok navštívim chorých od 8.30 hod. Po sv. omši bude výmena ružencových tajomstiev.
*V piatok pozývam všetkých školákov na sv. omšu (Veni Sancte). Spoločne budeme prosiť o dary
Ducha Svätého pre nový školský rok. Počas prvopiatkového týždňa k sv. zmierenia a Eucharistii.
*V sobotu 2. septembra 2017 budú v košickej katedrále celodiecézne rekolekcie pri príležitosti
sv. Košických mučeníkov. Začnú sa o 9.30 pobožnosťou Fatimskej soboty, pokračovať budú sv.
omšou. Všetci sme srdečne pozvaní o. arcibiskupom. V našej farnosti fatimská sobota nebude.
*Zbierka na potreby chrámu činila v KNV 321,35 € a v Hrašovíku 47,- € . PBZ za Vaše milodary.
*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).

Modlitba ruženca
Mária Brudňáková

Úmysly apoštolátu modlitby (september)
Evanjelizačný úmysel: Za naše farnosti, aby sa - oživované misijným duchom - stali miestami odovzdávania viery a svedectva a o dobročinnej láske.
Úmysel slovenských biskupov: Aby nás vzťah k zjavenej Božej pravde viedol k horlivému
odovzdávaniu náboženských právd novej generácii doma i v škole.

Myšlienka týždňa
„Radosť otvára srdce, smútok ho zatvára.“ (sv. František Saleský)

