Okienko pre deti a mládež
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Sv. Martin - svedok kresťanskej lásky
Milé deti a mládež, včera (11.11.) sme si pripomenuli svätého Martina. O svätom Martinovi
mnohí z Vás počuli, ale nezaškodí si pripomenúť aspoň hlavné udalosti z jeho života, pretože je
jedným z najznámejších a najpopulárnejších svätcov.
Sv. Martin bol pôvodne rímsky vojak, neskôr pustovník i biskup, ktorý žil vo Francúzsku v 4.
storočí. Podľa legendy je zobrazovaný ako vojak, ktorý sa podelil so žobrákom o svoj plášť. V
noci sa mu zjavil Pán Ježiš odiaty polovicou plášťa, ktorý daroval žobrákovi.
Hneď na druhý deň sa dal pokrstiť a odišiel z armády. Žil veľmi skromne ako pustovník a
neskôr bol proti svojej vôli biskupom. Legenda tiež hovorí, že sa skryl medzi husi, lebo sa bál
prijať túto poctu.
Sv. Martin z Tours patrí medzi prvých vyznavačov, teda nie mučeníkov, ktorým Cirkev priznala titul svätosti a liturgickú úctu.
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Modlitba pred eucharistickým Ježišom
Dobrý Ježišu,
keď prichádzam k Tebe v dnešný deň,
prosím Ťa o milosť Tvojho Ducha,
aby som sa mohol modliť s vierou
vnímavou na Tvoju prítomnosť v Eucharistii,
aby som sa mohol modliť tak,
aby ma modlitba menila a utvárala vo mne človeka,
akého chceš mať zo mňa Ty.
Naplň ma, prosím, svojím Duchom modlitby,
aby rástla moja viera a láska k Tebe,
aby ma vždy a všade viedlo Tvoje svetlo, Tvoja múdrosť,
aby ma sprevádzal Tvoj pokoj,
aby som bol schopný hľadieť Tvojimi očami,
milovať Tvojou láskou, vnímať Tvojím srdcom,
hovoríť Tvojím slovom, trpieť Tvojím krížom,
plniť Tvoje poslanie, zostávať v Tvojej láske.
V Eucharistii nás Ježiš robí svedkami súcitu Boha s každým bratom a sestrou.
Tu, okolo eucharistického tajomstva sa rodí služba lásky voči blížnym.
(Benedikt XVI.)
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Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 13.11. 2017
15. 55
večeradlo
16. 45
sv. omša

+ Margita Kerekešová (1. výr.)

Utorok - 14.11. 2017
16. 45
sv. omša

na úmysel rodiny

Streda - 15.11. 2017
7. 00
sv. omša

ZBP Alžbety N.

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

Štvrtok - 16.11. 2017
15. 30
adorácia
16. 45
sv. omša

+ Mária Pastorová

Piatok - 17.11. 2017
8. 00
sv. omša

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
+ Alžbeta Gazdagová

Sobota - 18.11. 2017
7. 00
sv. omša

+ Alžbeta a Jozef Adamčovi

NEDEĽA - 19.11. 2017
8. 00
sv. omša
11. 00
sv. omša

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
+ Mária Palaščáková
ZBP Mária a Štefan (60 r. manž.)

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

HRAŠOVÍK
NEDEĽA - 19.11. 2017
9. 30
sv. omša

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
za farnosť

Služba lektorov
8.00 hod.

33. NEDEĽA

1. čítanie
Alžbeta Nagyová
2. čítanie
Emília Beňáková
spoloč. modlitby Jaroslav Ondo

19.11. 2017
11.00 hod.
1. čítanie
Alena Seligová
2. čítanie
Agnesa Hampachelová
spoloč. modlitby Miroslav Lacko

Texty liturgických čítaní nájdete na www.lc.kbs.sk

Upratovanie kostola
18.11. KNV - III. skupina Hrašovík - II. skupina

Modlitba ruženca
Agnesa Hampachelová

*Dnes bude zbierka na potreby nášho chrámu. PBZ za Vaše milodary.
*Na budúcu nedeľu bude Dobročinná zbierka sv. Alžbety. 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 € a časopis Nahlas za 1,50 €.
*Festival sakrálneho umenia v Košiciach bude od 12. do 26. novembra. Program je na výveske.
*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).

Duchovné zamyslenie
Kruh radosti. Vidiečan silno zaklopal na dvere kláštora. Keď mních otvoril
bránu, vidiečan mu dal nádherný košík hrozna. „Brat toto je to najlepšie čo sa
narodilo v mojej vinici. Priniesol som to ako môj dar.“ „Vďaka Ti! Odnesiem
ich hneď opátovi, bude potešený týmto darom“. „Nie! Priniesol som ich pre
Teba“ povedal muž. „Pre mňa?“ mních sa začervenal pretože si nemyslel, že
by si zaslúžil takýto nádherný dar prírody. „Áno“, naliehal muž. „Pretože vždy,
keď som klopal na dvere, bol si to ty, kto ich otvoril. Keď som potreboval
pomoc v čase, keď úroda bola zničená suchom, ty si mi každý deň dal kúsok
chleba a pohár vína. Dúfam, že tieto strapce hrozna ti prinesú trochu slnečnej
lásky, daždivej krásy a zázraku Boha, pretože je to On, kto dal, aby vyrástlo tak nádherne. Mních
sa stále pozeral na košík hrozna a uvažoval nad tým, aké je nádherné. Pre jeho krásu sa rozhodol
priniesť tento dar opátovi, ktorý ho vždy povzbudzoval múdrymi slovami. Opát bol veľmi potešený
košíkom hrozna, ale spomenul si, že majú chorého brata v kláštore a pomyslel si: dám mu hrozno.
Kto vie, možno mu prinesie nejakú radosť do jeho života. A tak aj urobil.
Ale hrozno nezostalo v miestnosti chorého mnícha dlho pretože ten si uvedomil: že kuchár sa
o neho už dlho stará, kŕmi ho iba najlepším jedlami. Som si istý, že ho poteší. Keď sa kuchár
na obed zjavil nesúc mu jeho jedlo, obdaroval ho hroznom. „Tieto sú pre teba“ povedal chorý
mních. „Pretože vždy prichádzaš do kontaktu s plodmi prírody, budeš vedieť čo robiť s týmto
Božím darom.“ Kuchár bol nadšený krásou hrozna a ukázal svojmu pomocníkovi, aké je úžasné.
Tak úžasné, premýšľal v sebe, že nikto ich viac neocení ako kostolník, ktorý je zodpovedný za
Najsvätejšiu sviatosť a mnohí v kláštore ho považujú za svätého muža. Kostolnik pre zmenu dal
hrozná ako dar najmladšiemu novicovi, ktorému to pomôže porozumieť práci Božieho stvorenia.
Keď ich prijal novic, jeho srdce bolo naplnené vďačnosťou pretože nikdy nevidel tak nádherné
hrozno. Potom si spomenul, že prvý krát keď prišiel do kláštora osoba, ktorá mu otvorila dvere, že
to bol moment, ktorý mu umožnil byť v tejto komunite ľudí, ktorá vie oceniť zázraky života. A tak
pred zotmením zobral hrozno mníchovi ku bráne. „Jedz a vychutnaj si ho“ povedal. „Pretože si tu
strávil väčšinu svojho času sám a toto hrozno ťa urobí veľmi šťastným“. Mních pochopil, že dar bol
naozaj určený pre neho a vychutnal si každú guličku hrozna predtým ako spokojne zaspal. Tak sa
kruh uzavrel. Kruh šťastia a radosti, ktorý vždy jasne svieti v okolí štedrých ľudí. (B.F.)

Myšlienka týždňa

„Mlčanie nám umožňuje vidieť všetko v inom svetle. Len ten, kto sa naučil mlčať,
bude schopný dotknúť sa srdca blížneho.“ (sv. Terézia z Kalkaty)

