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Návraty k slávnosti blahorečenia
Deň 30.9.2017 bol pre mňa výnimočný, lebo niečoho podobného som
sa ešte nikdy nezúčastnila – blahorečenie don Titusa Zemana. Don
Titus Zeman bol saleziánsky kňaz a mučeník za duchovné povolania
z obdobia komunistickej totality.
Pre saleziánov je blahorečenie don Titusa veľká vec a tak sme
sa s nimi a ďalšími priblížne sedemdesiatimi mladými z košického
saleziánskeho strediska Tri Hôrky v piatok 29.9. vlakom vybrali do
Bratislavy. Pomerne dlhá cesta zbehla v dobrej spoločnosti a v očakávaní veľmi rýchlo.
Keď sme dorazili do Bratislavy, mestskou hromadnou dopravou sme sa presunuli do
saleziánskeho strediska na Mamateyovej ulici, kde si nás už prevzali rodiny, v ktorých sme boli
ubytovaní. Po tom ako sme sa zložili, sme sa rozhodli ísť sa prejsť a pozrieť si centrum Bratislavy.
Večer o ôsmej začala modlitbová vigília v preplnenej katedrále sv. Martina. Všetci sme sa spoločne
modlili ruženec a medzi desiatkami sme si vypočuli krátke príbehy zo života don Titusa.
Sobota bola najdôležitejším dňom celého víkendu. Preto sme sa zobudili skoro, pripravili sa
a vyrazili na miesto konania veľkej udalosti v Petržalke. O 10.30 začala slávnostná pontifikálna
sv. omša blahorečenia, ktorej predsedal a obrad blahorečenia vykonal legát Svätého otca Františka,
kardinál Angelo Amato SDB, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. Koncelebrantmi boli
bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, hlavný predstavený saleziánov don
Ángel Fernández Artime SDB, kardinál Jozef Tomko a apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo
Quido Ottonelo. Blahorečenia sa zúčastnilo okolo 500 kňazov, stovky rehoľníkov a priblížne
25 000 ľudí. Obrad blahorečenia nasledoval hneď po úkone kajúcnosti. Arcibiskup spolu s dvoma
saleziánmi požiadali kardinála Amata o pristúpenie k blahorečeniu. Potom sa prečítal Titusov
životopisný profil a kardinál Amato prečítal v latinčine apoštolský list Svätého Otca Františka. Po
prečítaní slovenského prekladu sa za zvukov fanfár odhalil obrovský obraz nového blahoslaveného
don Titusa Zemana a v slávnostnom obrade priniesli jeho relikvie.
Po obede v rodinách sme šli do HANT Arény kde sa uskutočnil Slávnostný ceremoniál po
blahorečení, moderovaný Lukášom Latinákom. Bol plný talentovaných ľudí a životných príbehov.
Prišiel sa nám prihovoriť aj samotný synovec a zároveň birmovný syn don Titusa Zemana, ktorý
dokonca zahájil celý proces blahorečenia.
Večer sme sa všetci zišli v saleziánskom stredisku Trnávka, kde sa konala afterparty
a poďakovanie bratislavským rodinám, ktoré poskytli ubytovanie mladým z celého Slovenska.
Dali sme si guláš, zatancovali sme si a užívali sme si príjemne spoločne strávený posledný večer
v Bratislave.
Celý víkend bol ukončený nedeľňajšou ďakovnou svätou omšou za blahorečenie, ktorá sa konala
vo Vajnoroch – rodisku Titusa Zemana na námestí Titusa Zemana. V homílii sa nám prihovoril
hlavný predstavený Saleziánov Ángel Fernández Artime.
Neskôr sme sa už všetci dopravili na stanicu a cestovali domov. Nikdy som sa niečoho podobného
nezúčastnila ale zanechalo to vo mne veľmi silné spomienky a zážitky. Dúfam že Slovensko bude
mať ešte veľa blahoslavených a svätých.
Ninka, účastníčka blahorečenia
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Orodovanie svätých
„Lebo svätí v nebi tým,
že sú dôvernejšie spojení s Kristom,
väčšmi upevňujú celú Cirkev vo svätosti…
Neprestajne orodujú za nás u Otca
a predkladajú mu zásluhy, ktoré získali na zemi
skrze jediného prostredníka medzi Bohom a ľuďmi, Krista Ježiša…
Ich bratská starostlivosť nám teda veľmi pomáha v našej slabosti.“
„Pamiatku svätých v nebi si uctievame nielen pre ich príklad,
ale ešte viac preto, aby sa pestovaním bratskej lásky
upevňovala jednota celej Cirkvi v Duchu.”
(Katechizmus Katolíckej cirkvi, čl. 956, 957)

B

oh nechce, aby sme boli jednoducho iba dobrí; chce, aby sme boli celkom a celkom svätí. Ale chce, aby sme tú svätosť dosiahli nie robením
mimoriadnych vecí, ale skôr obyčajnou, riadnou činnosťou. Mimoriadny musí
byť iba spôsob, akým to robíme.
Môžeme byť svätí aj na ulici, v úrade, v dielni; ide o to, aby sme si svedomito
plnili povinnosti z lásky k Bohu a radostne, aby sa každodenná práca stala nie
„dennou tragédiou“, ale skôr „denným úsmevom“.
(Ján Pavol I., pápež)
Aktuálne číslo LISTU SV. LADISLAVA nájdete aj na farskej internetovej stránke.
www.knv.rimkat.sk

Liturgický program
KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 30.10. 2017
15. 55
večeradlo
16. 45
sv. omša
Utorok - 31.10. 2017
15. 30
adorácia
16. 45
sv. omša

Oznamy
(zmena času večerných sv. omší - o 1 hod. skôr)
*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

+ Libuša Zelenková
*sv. zmierenia 16.15 - 16.40
+ Marta Lengyelová (výmena úmyslu 24.10.)

Streda - 1.11. 2017
Všetkých svätých
8. 00
sv. omša
+ Helena Spišáková
11. 00
sv. omša
+ Anna Miklošová (10. výr.), Mikuláš (nedož. 100 r.), Mikuláš (8. výr.), Mária
15. 00
pobož. na cintoríne
Štvrtok - 2.11. 2017
8. 00 sv. omša
16. 45 sv. omša

Všetkých verných zosnulých
za všetkých zosnulých
+ Johana Orosová

Piatok - 3.11. 2017
16. 45
sv. omša

ZBP Jolana Rakacká (89 r.)

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

Odpustky pre zosnulých

Sobota - 4.11. 2017
7. 00
fatimská sobota
sv. omša

za ružencové spoločenstvo

NEDEĽA - 5.11. 2017
8. 00
sv. omša
11. 00
sv. omša

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
+ Štefan a Terézia Hric
za farnosť

HRAŠOVÍK

*Od zajtra (30.10.) počas zimného času (do 25.3.18) sa - na podnet a prosbu veriacich - posúvajú
večerné sv. omše o 1 hod. skôr, t.j. v KNV o 16.45 hod. Vďaka Vám za pochopenie.
*V utorok sa končí „ružencový” mesiac. Nezabudnime na ruženec ani počas ďalších mesiacov roka.
*V stredu bude cirkevne prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sv. omše budú ako v nedeľu. Popoludní
budú dušičkové pobožnosti na cintorínoch: v Hrašovíku o 14.00, v KNV o 15.00 hod.
*Vo štvrtok je Spomienka na všetkých verných zosnulých. Sv. omše budú ráno a večer.
*V piatok navštívim chorých od 8.30 hod. Po sv. omši bude výmena ružencových tajomstiev.
*Využime možnosť prijať sv. zmierenia, a tak získať v dušičkovom týždni odpustky pre zosnulých.
*Ďakujem všetým, ktorí sa zúčastnili misijnej pobožnosti pri kríži na Panoráme minulú nedeľu.
*Zbierka na misie činila v KNV 251,54 € a v Hrašovíku 41,- € . PBZ za Vaše milodary.
*Ponúkame Vám Farský kalendár 2018. Obsahom sú slávnosti sv. birmovania. Cena 1ks je 2,50 €.
*Ponúkame Sviečky za nenarodené deti v cene 1,- € a 4,- € na podporu kultúry života.
*Ponúkame Vám Katolícke noviny na duchovné čítanie za 0,50 €.
*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).

(zmena času sv. omší)

Streda - 1.11. 2017
Všetkých svätých
9. 45
sv. omša
za farnosť
14. 00
pobož. na cintoríne

*sv. zmierenia 09.15 - 09.40

Štvrtok - 2.11. 2017
16. 00 sv. omša

Všetkých verných zosnulých
na úmysel Sv. Otca

*sv. zmierenia 15.30 - 15.55

NEDEĽA - 5.11. 2017
9. 30 sv. omša

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
+ Ladislav, Helena, Peter

Služba lektorov
31. NEDEĽA V CEZR. OBD. 5.11.2017
VŠETKÝCH SVÄTÝCH 1.11.2017
8.00 hod.
11.00 hod.
8.00 hod.
11.00 hod.
1. čítanie A. Nagyová
1. čítanie L. Pytel
1. čítanie V. Jendželovský 1. čítanie J. Raďaková
2. čítanie D. Ondrušová 2. čítanie K. Pastorová
2. čítanie M. Gazdagová 2. čítanie O. Raďak
spoloč. m. D. Gazdag
spoloč. m. A. Fabianová spoloč. m. A. Gunglová spoloč. m. D. Mikloš, Ing.
Texty liturgických čítaní nájdete na www.lc.kbs.sk

Upratovanie kostola
4.11. KNV - I. skupina Hrašovík - VI. skupina

Modlitba ruženca
Alžbeta Nagyová

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa
týka viny. Dostane ho náležite pripravený veriaci v Krista za istých stanovených podmienok od
Cirkvi. Každý veriaci môže odpustky získať pre seba alebo aplikovať za zosnulých.
Zosnulým veriacim môžeme okrem iného pomáhať tým, že pre nich získavame odpustky, aby
tak boli oslobodení od časných trestov, ktoré si zaslúžili za svoje hriechy.
Podmienky na získanie odpustkov
1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku
a pomodlí sa modlitbu Pána (Otčenáš) a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné
odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.
Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým
alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitbu na úmysel Svätého Otca (stačí
Otčenáš, Zdravas´ a Sláva). Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť
k hriechu aj všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do
polnoci určeného dňa.
2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže
získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do
8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

Úmysly apoštolátu modlitby (november)
Evanjelizačný úmysel: Za kresťanov v Ázii, aby - vydávajúc svedectvo o evanjeliu svojimi slovami
a skutkami - napomáhali dialóg, pokoj a vzájomné pochopenie, najmä s veriacimi iných náboženstiev.
Úmysel slovenských biskupov: Aby nás svedectvo svätých pobádalo dokonalejšie napodobňovať
Krista, ktorý prišiel slúžiť a nie dať sa obsluhovať.

Myšlienka týždňa
„Skutočná svätosť spočíva v tom, že s úsmevom na perách plníme Božiu vôľu.“ (sv. Terézia z Kalkaty)

