Zasvätenie farnosti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

LIST

MODLITBA ZASVÄTENIA
(pri sv. omšiach v nedeľu 1.10.)

Preblahoslavená Panna Mária, Božia Rodička! Hoci sme hriešni, predsa pred
očami všemohúceho Boha a celého neba padáme k Tvojim nohám a volíme si Ťa
dnes za svoju ochrankyňu a Matku, za svoju orodovníčku u Tvojho Syna, Ježiša.
Zasväcujeme Ti seba, svoje telo a dušu so všetkým, čo máme a čím sme. Darujeme ti
svoje srdcia a prosíme o miesto v Tvojom Nepoškvrnenom Srdci!
Panna Mária Fatimská, Matka Cirkvi, ochraňuj nášho pápeža Františka, nášho
biskupa Bernarda, jeho pomocného biskupa Marka, všetkých kňazov, diakonov
a všetok Boží ľud, aby sme sa vždy viac pripodobňovali Tvojmu Synovi, nášmu
Spasiteľovi a boli šťastní, že sme synmi a dcérami Cirkvi, Božej rodiny.
Sedembolestná Matka, patrónka našej vlasti, naši predkovia sa vinuli k Tebe
v úzkostiach i bolestiach s veľkou dôverou a láskou. Neopúšťaj nás, chráň nás a
prihováraj sa za nás, aby sme žili vo svornosti a pokoji.
Zhliadni svojim milostivým pohľadom i na našu farnosť a pros za ňu u svojho Syna.
Pozri na tých, ktorí sa zmietajú v osídlach hriechu, ujmi sa rodín, v ktorých vychladla
láska, ujmi sa mládeže, ktorá stratila chuť žiť. Posilni starých, chorých a sociálne
biednych, aby sa dokázali boriť so svojimi ťažkosťami. Bohatým ukáž, že najväčšiu
radosť prináša rozhodnutie podeliť sa s inými.
Prosíme Ťa, zhliadni na nespočetné zástupy detí, ktorým nie je dovolené prísť na
svet. Nech všetci kresťania otvorene a s láskou ohlasujú evanjelium života ľuďom
dnešnej doby.
Matka milosrdenstva, opatruj nás všetkých, aby Kristov kríž nebol zbytočný, aby
človek nezišiel z cesty dobra, aby si vedel uvedomiť i oľutovať svoje hriechy a aby
vzrastala jeho nádej v Boha.
Mária, znamenie nádeje a útechy! Pomáhaj nám, aby sme v tomto roku storočnice
Fatimy pocítili naliehavosť pozvania vrátiť sa do domu Otca a aby sme počúvali
Tvoj materinský hlas: Urobte, čo vám Kristus povie! Nech Tvoju starostlivosť pocítia
všetci kresťania, aby sa vrátili do plného spoločenstva Cirkvi, aby bol jeden ovčinec
a jeden pastier.
Panna Mária Fatimská, Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe
utiekame!
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i
vždycky i na veky vekov. Amen.
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24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

17. 9. 2017

Osobná modlitba pátra Pia po sv. prijímaní
Zostaň so mnou, Pane, a daj mi pocítiť potrebu Tvojej prítomnosti.
Ty vieš, ako ľahko na Teba zabúdam.
Zostaň so mnou, Pane, lebo Ty si môj život, bez Teba uhasína moja horlivosť.
Zostaň so mnou, Pane, Ty moje jediné svetlo, bez Teba doliehajú na mňa tmy.
Zostaň so mnou, Pane, aby som počul Tvoj hlas a nasledoval Ťa.
Som slabý, je mi potrebná Tvoja pomoc, aby som tak často neklesal.
Zostaň so mnou, Ježišu, lebo sa zvečerieva –
- blíži sa smrť… Boží súd…večnosť.
Znepokojujú ma tmy…pokušenia… vyprahlosti…kríže a bolesti.
Ach…ako veľmi Ťa potrebujem v tejto noci vyhnanstva!
Je najvyšší čas, aby som zdvojnásobil svoje úsilie a neklesal na ceste.
Pane daj, nech Ťa poznám ako Tvoji učeníci pri lámaní chleba,
nech eucharistické spojenie je mi silou, čo ma udržuje
a je jediným pokojom môjho srdca.
Zostaň so mnou, Pane, aby, keď príde smrť, mohol som byť spojený s Tebou,
Tvojou milosťou a láskou, ale zvlášť Eucharistiou.
Zostaň so mnou, Pane, neprosím o Tvoju Božskú útechu – tú si nezasluhujem,
ale o milosť byť v Tvojej prítomnosti, ach… áno… o tú Ťa prosím.
Túžim Ťa milovať celým srdcom tu na zemi, aby som potom s najväčšou
dokonalosťou mohol Ťa milovať v nebi po celú večnosť. Amen.
Aktuálne číslo LISTU SV. LADISLAVA nájdete aj na farskej internetovej stránke.
www.knv.rimkat.sk

Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 18.9. 2017
16. 55
večeradlo
17. 45
sv. omša

+ Ladislav Gážovský (nedož. 60 r.), Jozef, Anna a ost. z rod.

Utorok - 19.9. 2017
17. 45
sv. omša

+ Alžbeta Gazdagová

Streda - 20.9. 2017
7. 00
sv. omša

Sv. Ondreja K. Taegona, kňaza, Pavla Ch. Hasanga a spoloč., muč.
+ Róbert

Štvrtok - 21.9. 2017
16. 30
adorácia
17. 45
sv. omša

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

Piatok - 22.9. 2017
16. 30
sobáš
17. 45
sv. omša

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

+ Marián Tomčík

Ohlášky
*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

+ Helena Paluvová (7. výr.)
Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza
+ František N.

NEDEĽA - 24.9. 2017
8. 00
sv. omša
11. 00
sv. omša

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
+ Ján Fiľ (4. výr.)
ZBP Mária Kandráčová (97 r.)

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
za farnosť

Služba lektorov
25. NEDEĽA

24.9. 2017
11.00 hod.
1. čítanie
Margita Gazdagová
1. čítanie
Michaela Spišiaková
2. čítanie
Ladislav Kuc
2. čítanie
Mária Nagyová
spoloč. modlitby Jaroslava Valušová
spoloč. modlitby Alžbeta Nagyová
Texty liturgických čítaní nájdete na www.lc.kbs.sk

Upratovanie kostola
23.9. KNV - I. skupina

23.9. Hrašovík - VI. skupina

Ing. Patrícia KLIMOVÁ
Mgr. Pavol VARGA
a
dcéra Slavka a Renáty rod. Mraskovej
syn Pavla a Kamily rod. Šalamonovej
Košická Nová Ves
Sady n/Torysou (Byster)

Dňa 23.9.2017 v Košickej Novej Vsi chcú uzavrieť manželstvo:
Ing. Ondrej ŠTEFIK
Bc. Jana PEĽOVÁ
a
syn Ladislava a +Dagmar rod. Stankovej dcéra + Jána a Marty rod. Balážovej
Košice - KVP
Košice - Dargov. hrdinov

Zamyslenie na začiatku nového šk. roka

HRAŠOVÍK

8.00 hod.

Dňa 22.9.2017 v Košickej Novej Vsi chcú uzavrieť manželstvo:

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

Sobota - 23.9. 2017
7. 00
sv. omša
15. 00
sv. omša (sobáš)

NEDEĽA - 24.9. 2017
9. 30
sv. omša

*Dnes bude zbierka na Rádio Lumen. PBZ za Vaše milodary.
*V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.
*Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby chrámu. PBZ za Vaše milodary.
*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.
*Plánujeme farské púte: 30.9. (So) Obišovce; 7.10. (Po) Ružencová záhrada. Zapíšte sa v kostole.
*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
Alžbeta Nagyová

Ani sme sa nenazdali, obrátili sme niekoľko listov v kalendári a leto a prázdniny sa pomaly
končia. Opäť prichádza čas školských povinností pre žiakov, ale aj pracovných povinností pre
pedagógov. Počas krásneho horúceho leta sme nabrali dosť energie, aby sme ju počas nového
školského roka mohli postupne zhodnotiť.
V dnešnej dobe sa veľa hovorí a píše o problémoch v školstve. Moja dlhoročná pedagogická
prax mi hovorí, že nie za všetko zlé môžu len učitelia. Vždy tu musí byť symbióza rodič - žiak
- učiteľ.
Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že tam, kde rodičia pridajú aj štipku viery v Boha, sú
výsledky výborné. Učiteľ nie je v škole na to, aby dokazoval žiakom, čo nevedia. Je v škole na to,
aby ich prijateľnou formou niečo naučil a predovšetkým ich pripravil na reálny život. Musí s nimi
pracovať ako so seberovnými.
Je to veľmi príjemné, ak stretnem svojich bývalých žiakov, ktorí sa mi pochvália , aké výsledky
dosiahli v pracovnom i súkromnom živote. Mám bývalých žiakov, ktorí sú doktorantmi na vysokej
škole, známi moderátori, športovci, podnikatelia a pod. Stále mojim žiakom hovorím: „Mne
nevadí, že všetci nebudete významní riaditelia, výskumníci, bohatí podnikatelia. Ja len chcem z vás
všetkých vychovať čestných, úprimných a svedomitých ľudí. Nech v živote zastávate akúkoľvek
funkciu, pracovnú pozíciu, to majte stále na pamäti.
Tak vám, milí žiaci a študenti, v novom školskom roku prajem pevné zdravie, úspechy v škole,
vytrvalosť a usilovnosť v štúdiu. Kolegom učiteľom prajem predovšetkým pevné nervy, trpezlivosť
a vytrvalosť v ich neľahkej práci.
Nech nám k tomu Pán Boh pomáha a Panna Mária nech nás ochraňuje na každom kroku. (RTR)

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

