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Adventom začíname nový cirkevný rok
Milé deti, dnešnou prvou adventnou nedeľou sme začali nový cirkevný rok. Advent (z
lat. adventus - príchod) je obdobie duchovnej prípravy na Vianoce. Je obdobím očakávania
sviatku narodenia Ježiša Krista a tiež aj jeho druhého príchodu na konci čias. Adventné
obdobie trvá počas 4 adventných nedieľ. Zvykom je pripraviť si na tento čas adventný veniec
so štyrmi sviečkami, ktoré môžu byť tri fialové a jedna ružová v súlade s liturgickým rúchom
(fialová ako farba pokánia či čakania a ružová ako farba radosti v 3. adventnú nedeľu).
Ak radi maľujete, určite pre Vás nebude problém si vyfarbiť adventný veniec. Bude Vám
pripomínať liturgické obdobie, ktoré práve prežívame.
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Príprava na príchod Krista
Advent - príchod Krista, ktorý túžobne očakávame.
V prvom rade sa pripravujeme na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia.
Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že nám poslal svojho Syna.
Vianočné sviatky a príprava na ne majú svoj hlbší zmysel
v príprave našich sŕdc na Božiu milosť vo sviatostiach.
Advent nám pripomína, že Kristus príde.
A život veriacich je neustálym a bdelým očakávaním tohto príchodu.
Nejde iba o to, aby sme pripomenuli historickú udalosť,
ktorá sa stala pred vyše 2000 rokmi v malej judejskej dedinke.
Oveľa potrebnejšie je pochopiť, že celý náš život musí byť adventom,
bdelým očakávaním nového konečného príchodu Krista. (www.tkkbs.sk)
„Advent je dobou prípravy našich sŕdc, aby prijali Krista,
Spasiteľa, našu nádej.“ (pápež František)
Požehnaný čas adventu Vám vyprosujú duchovní otcovia.
Príprava na Vianoce: Milé deti, nezabúdajte ani tento rok na darčeky pre Ježiša. Budú to
vaše dobré skutky vykonané z lásky k nemu. Napr. modlitby, účasť na sv. omšiach, pomoc
rodičom, poslúchnutie na prvé slovo, úcta k starším, svedomité plnenie školských povinností,
sebaovládanie, podelenia sa so sladkosťami, potešenie smutného kamaráta...
A ešte niečo. Každý svoj dobrý skutok napíšte spolu so svojím menom na vystrihnuté papierové
srdiečko a to prinesiete do kostola k jasličkám. Na konci adventného obdobia si naše darčeky
pre Ježiša vyhodnotíme a srdiečka použijeme ako ozdoby na detský vianočný stromček.
Vydáva Rímskokatolícka farnosť sv. Ladislava Košice - Košická Nová Ves pre vnútornú potrebu
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Adresa: Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice - Košická Nová Ves www.knv.rimkat.sk knv@rimkat.sk tel: 055 67 111 65
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V piatok (8.12.) na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie o 18.00 hod.
bude v našom farskom chráme kňazská vysviacka.
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita udelí
pri slávení Eucharistie druhý stupeň posvätného stavu
diakonovi Andrejovi Kovaľákovi z Rehole sv. Augustína.
Svätencovi zároveň vo svojich modlititbách vyprosujeme stále Božie požehnanie.
Aktuálne číslo LISTU SV. LADISLAVA nájdete aj na farskej internetovej stránke.
www.knv.rimkat.sk

Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 4.12. 2017
15. 55
večeradlo
16. 45
sv. omša

+ Peter a Marián

Utorok - 5.12. 2017
16. 45
sv. omša

+ Milan Mušinský (4. výr.) a ost. z rod.

Streda - 6.12. 2017
7. 00
sv. omša

+ Dorota a Štefan, Mária a Štefan, Jozef

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

Štvrtok - 7.12. 2017
15. 30
adorácia
16. 45
sv. omša

Sv. Ambróza, biskupa a uč. Cirkvi

Piatok - 8.12. 2017
8. 00
sv. omša
16. 00
sv. omša

Nepoškvrnené počatie Panny Márie
+ Ján Filip (18. výr.), Alžbeta, Michal, Alžbeta
+ Štefan Lengyel (24)

18. 00

kňazská vysviacka

sv. omša

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

+ Margita Kerekešová

Sobota - 9.12. 2017
7. 00
sv. omša

+ Anna a Jozef Zahradníkovi

NEDEĽA - 10.12. 2017
8. 00
sv. omša
11. 00
sv. omša

2. ADVENTNÁ NEDEĽA
za farnosť
+ Ondrej Nagy

Duchovné zamyslenie

HRAŠOVÍK
Piatok - 8.12. 2017
17. 30
sv. omša

Nepoškvrnené počatie Panny Márie
+ rod. Köverová a Dancáková

NEDEĽA - 10.12. 2017
9. 30
sv. omša

2. ADVENTNÁ NEDEĽA
+ Rudolf Bačo a ost. z rod.

Služba lektorov
NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PM 8.12.2017
8.00 hod.
16.00 hod.
1. čítanie L. Kuc
1. čítanie M. Spišiaková
2. čítanie J. Valušová
2. čítanie M. Nagyová
spoloč. m. M. Gazdagová spoloč. m. A. Nagyová

2. ADVENTNÁ NEDEĽA 10.12.2017
8.00 hod.
11.00 hod.
1. čítanie J. Ondo
1. čítanie M. Lacko
2. čítanie A. Nagyová 2. čítanie A. Seligová
spoloč. m. E. Beňáková spoloč. m. A. Hampachelová

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

Upratovanie kostola
9.12. KNV - VI. skupina Hrašovík - V. skupina

*Dnes bude zbierka na charitu. PBZ za Vaše milodary.
*Dnes o 14.15 hod. bude požehnanie adventného venca pri kruhovom objazde. Srdečne ste pozvaní.
*Dnes o 14.45 hod. bude v KNV prvonedeľná pobožnosť, po nej ste pozvaní na faru v rámci
adventných stretnutí (premietanie filmu).
*V utorok pozývame osobitne deti na sv. omšu - stretnutie s obľúbených svätcom sv. Mikulášom.
*V piatok (8.12.) je Nepoškvrnené počatie PM, cirkevne prikázaný sviatok. Sv. omše budú v KNV
o 8.00 hod. a 16.00 hod. Mimoriadna slávnosť bude v našom farskom chráme o 18.00 hod.
O. arcibiskup Mons. Bernard Bober bude celebrovať sv. omšu, pri ktorej udelí sviatosť kňazstva
diakonovi Andrejovi Kovaľákovi, OSA. Srdečne ste pozvaní na túto slávnosť. Zároveň Vás prosíme,
aby ste rezervované miesta uvoľnili pre Augustiniánsku duchovnú rodinu a pozvaných hostí.
*Ponúkame Vám Farský kalendár 2018. Obsahom sú slávnosti sv. birmovania. Cena 1ks je 2,50 €.
*Ponúkame Vám Katolícke noviny na duchovné čítanie za 0,50 € a časopis Nahlas za 1,50 €.
*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 Pytelová

Mária odpovedá na Božiu ponuku so slovami: „Hľa, služobnica Pána“ (v. 38).
Nehovorí: „Nuž, pre tento raz splním Božiu vôľu, som k dispozícii, potom uvidím
...“ Nie! Jej „áno“ je plným „áno“, totálnym, na celý život, bez podmienok. A tak ako
„nie“ v počiatkoch uzavrelo človeku priechod k Bohu, tak Máriino „áno“ otvorilo
Bohu cestu medzi nás. Ide o to najdôležitejšie „áno“ v histórii, to pokorné „áno“,
ktoré zosadzuje pyšné „nie“ počiatku, verné „áno“, ktoré uzdravuje neposlušnosť,
pohotové „áno“, ktoré prevracia egoizmus hriechu.
Aj pre každého z nás je tu príbeh spásy pozostávajúci z „áno“ a „nie“. Niekedy sme však
odborníkmi v polovičatých „áno“: sme šikovnými v predstieraní, že dobre nerozumieme, čo Boh
chce a čo nám svedomie napovedá. Sme tiež prefíkaní a preto, aby sme nepovedali Bohu skutočné
„nie“, hovoríme: „Prepáč mi, ale nemôžem“; „dnes nie, myslím, že zajtra“; „veď zajtra budem
lepší, zajtra sa budem modliť, budem konať dobro, ale zajtra.“ A táto prefíkanosť nás vzďaľuje od
„áno“, vzďaľuje nás od Boha a vedie nás k hriešnemu „nie“, ku „nie“ priemernosti.
To povestné „áno, ale ...“; „áno, Pane, ale ...“ Takýmto spôsobom však zatvárame dvere dobru, a
z týchto chýbajúcich „áno“ ťaží zlo. Každý z nás má takú zbierku vo svojom vnútri! Premýšľajme,
a nájdeme mnoho chýbajúcich „áno“. Zatiaľ čo každé úplné „áno“ Bohu dáva počiatok novému
príbehu: povedať Bohu „áno“ je naozaj „originálne“, je začiatkom, nie tak ako hriech, ktorý nás
robí vo vnútri starými. Nuž, mysleli ste na to, že hriech nám v našom vnútri spôsobuje starnutie?
Privodzuje nám rýchle starnutie! Každé „áno“ Bohu dáva zrod príbehom spásy pre nás aj pre
ostatných. Tak ako Mária s jej „áno“.
Na tejto adventnej ceste nás Boh túži navštíviť a očakáva naše „áno“. Porozmýšľajme: „Aké
„áno“ mám dnes povedať Bohu?“ Porozmýšľajme, urobí nám to dobre. A objavíme vo vnútri hlas
Pána, Boha, ktorý nás o niečo žiada, o krok vpred.
„Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa; nech sa vo mne vyplní tvoja vôľa, ktorá je dobrom“. Tieto „áno“. S veľkorysosťou a dôverou, ako Mária, povedzme dnes každý z nás toto osobné „áno“
Bohu.
(pápež František, 8. 12. 2016)

Myšlienka týždňa
„Milujme sa navzájom, ako nás miloval Ježiš. Dal za nás svoj život. Aj my máme dávať to,
čo je pre nás najdrahšie.“ (sv. Terézia z Kalkaty)

