Kňazská vysviacka v našej farnosti

LIST

Zostaň
vernýv Pánovej
Kristovivinici
a
Nový
služobník
Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8.12.) sme
v našom farskom chráme prežívali mimoriadnu udalosť. Pri sv.
omši o 18.00 hod. o. arcibiskup Bernard Bober udelil kňazskú
vysviacku diakonovi z rehole Augustiniánov, Andrejovi Kovaľákovi
pochádzajúcemu zo Šebastoviec, farnosť Košice - Barca. Tejto
slávnosti sa zúčastnili príbuzní svätenca, o. provinciál, bratia z
miestnej komunity i zo zahraničia, diecézni kňazi, diakoni, zasvätení,
seminaristi a veriaci z barčianskej i našej farnosti.
Slávnostným vstupom a piesňou „Celá krásna si Mária“ sa začalo
slávenie svätej omše. V úvode prior o. Juraj Pigula, OSA, privítal
všetkých prítomných a vyjadril radosť z daru nového kňazského
povolania. O. arcibiskup sa poďakoval za privítanie a k svätencovi
Andrejovi sa prihovoril slovami: „Budeš novou kvalitou, aby si bol v Božích očiach aj v tomto svete
mužom viery a dobrým kňazom.” Po evanjeliu sa predstavil kandidát vysviacky o. arcibiskupovi a
o. Juraj vyjadril svedectvo o spôsobilosti kandidáta prijať sviatosť kňazstva.
V homílii o. arcibiskup okrem iného povedal: „Ty, milý Andrej, sa dnes staneš pokračovateľom
Ježišovej misie. Ty budeš v Božom mene rozhrešovať ľudí od hriechov, budeš sprítomňovať Krista
v Eucharistii a staneš sa vykonávateľom jeho milosrdenstva. Dobre si zapamätaj Ježišove slová:
„Ako mňa poslal Otec, tak aj ja posielam vás (Jn 20, 21).
Preto, milý Andrej, ži už len pre Ježiša a odumri tomuto svetu. Tvoje srdce nech bije už len pre
neho! Staň sa živým svedkom Pánovho milosrdenstva aby ľudia pri tebe nachádzali pokoj a radosť.
V modlitbe si dobíjaj odhodlanie i silu slúžiť, buď pokojný a šťastný. Ďakujem Ti za Tvoju odvahu
darovať svoj život Ježišovi a jeho Cirkvi! Všetci sa dnes s veľkou prosbou za Teba obraciame
k Panne Márii, bez poškvrny počatej, aby Ti svojím príhovorom pomohla zostať dobrým kňazom.
Zostaň verný Ježišovi, jeho poslaniu a jeho misii až do smrti!”
Nastal obrad kňazskej vysviacky, pri ktorej kandidát kňazstva svojím súhlasom potvrdil, že chce
prijať túto službu. Kľakol si pred o. arcibiskupa a vložením svojich zopnutých rúk do jeho vyjadril
slovami sľub úcty a poslušnosti, aby službu v Cirkvi vykonával v jednote s diecéznym biskupom.
Po vzývaní svätých, vkladaní rúk (o. arcibiskupa a prítomných kňazov) a konsekračnej modlitbe
sa novokňaz Andrej obliekol do ornátu a bol na dlaniach pomazaný olejom - krizmou. Potom prijal
kalich s vínom a misku s hostiami a napokon o. arcibiskup s kňazmi ho pozdravili znakom pokoja.
Svätá omša následne pokračovala liturgiou Eucharistie.
Na záver sv. omše sa prihovoril Provinciálny predstavený Augustiniánov a potom novokňaz
Andrej vyjadril poďakovanie Bohu za dar života a povolania, ďalej svojej mamke a príbuzným,
svätiteľovi - o. arcibiskupovi, predstaveným a spolubratom, nášmu duchovnému otcovi, rodákom
i tým, ktorí mu pomáhali na ceste ku kňazstvu. Silným momentom bolo prvé novokňazské
požehnanie o. arcibiskupovi i ostatným prítomným.
Záverečným požehnaním o. arcibiskupa a hymnou „V sedmobrežnom kruhu Ríma“ sa slávnostná
svätá omša ukončila. Odchádzali sme z Božieho chrámu plní emócií a nezabudnuteľných
duchovných zážitkov.
Novokňaz Andrej slávil primičnú sv. omšu v nedeľu 10. decembra 2017 vo farskom kostole sv.
Petra a Pavla v Košiciach - Barci.
Alžbeta Nagyová
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TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

17. 12. 2017

Radujme sa v Pánovi
Dnes slávime tretiu adventnú nedeľu, ktorú charakterizuje pozvanie sv. Pavla:
„Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“ (Flp 4,4).
Radosť, ku ktorej nás apoštol vyzýva, nie je umelá či čisto emotívna radosť.
Nie je to ani radosť svetská či veselosť konzumizmu. Nie.
Ide tu o pravú radosť, ktorej chuť sme pozvaní objavovať.
Chuť skutočnej radosti.
Je to radosť, ktorá sa dotýka intimity nášho bytia,
kým očakávame Ježiša, prisľúbeného Mesiáša
narodeného v Betleheme z Márie Panny.
On prišiel, aby priniesol svetu spásu.
Boh vstúpil do dejín, aby nás oslobodil z otroctva hriechu;
postavil si svoj stánok medzi nami, aby s nami zdieľal našu existenciu,
aby vyliečil naše choroby, obviazal rany a daroval nám nový život.
Radosť je ovocím tohto spásneho zásahu Božej lásky.
Sme pozvaní nechať sa zaplaviť pocitom tejto obrovskej radosti, veselosti…
Kresťanovi, ktorý nie je veselý, niečo chýba, alebo nie je vôbec kresťanom!
Radosť v srdci, t. j. vnútorná radosť, nás pohýna ďalej a dáva nám odvahu.
Pán prichádza; prichádza do nášho života ako osloboditeľ; prichádza,
aby nás oslobodil z akéhokoľvek otroctva – toho vnútorného i vonkajšieho.
On nám ukazuje cestu vernosti, trpezlivosti a vytrvalosti,
aby bola naša radosť pri jeho návrate úplná.
(pápež František)
Aktuálne číslo LISTU SV. LADISLAVA nájdete aj na farskej internetovej stránke.
www.knv.rimkat.sk

Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 18.12. 2017
15. 55
večeradlo
16. 45
sv. omša

+ Marián Tomčík

Utorok - 19.12. 2017
16. 45
sv. omša

+ Ladislav, František, Imrich, Anna

Streda - 20.12. 2017
7. 00
sv. omša

+ Mária Eliášová, Jozef

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

*Od stredy do soboty
spovedáme
aj v iných farnostiach.

*Dnes bude zbierka na potreby nášho chrámu. PBZ za Vaše milodary.
*Dnes o 15.00 hod. Vás pozývame na faru v rámci adventných stretnutí (KBM + premietanie filmu).
*Zajtra (18.12.) od 8.30 hod. navštívim nahlásených chorých a starých pred Vianocami.
*V stredu (20.12.) od 9.00 hod. bude predvianočné upratovanie kostola. Službu má II., III. a IV. skupina.
Vítaní budú aj ostatní dobrovoľníci, ktorí chcú pomôcť. Vopred ďakujeme.
*V stredu bude v Hrašovíku od 18.00 do 18.30 hod. predvianočná sv. zmierenia.
*Vo štvrtok a piatok budú sv. omše až o 17.45 hod., nakoľko spovedáme v iných farnostiach.
*V sobotu (23.12.) bude v KNV predvianočná sv. zmierenia od 9.00 do 10.30 hod. Využime ponúknutú
možnosť na dôkladnú prípravu pred sviatkami Narodenia Pána.
*V sobotu (23.12.) o 14.00 hod. prosím o pomoc deti, mládež i dospelých pri vianočnej výzdobe.
*V nedeľu na sv. omši o 16.00 hod. bude požehnanie betlehemov. Osobitné pozvanie je na polnočnú
sv. omšu. Ponúkneme aj betlehemské svetlo.
*Pri sv. omšiach na slávnosť Narodenia Pána sa pri slovách „a mocou Ducha Svätého vzal si telo
z Márie Panny...” pokľakne na jedno koleno, keď sa Krédo recituje; na dve kolená, keď sa spieva.
*Prosím o milodary na vianočnú výzdobu, môžete ich vhodiť do pokladničiek v kostole. Vďaka.
*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).

Štvrtok - 21.12. 2017
16. 15
adorácia
17. 45
sv. omša

zmena času sv. omše

Piatok - 22.12. 2017
17. 45
sv. omša

zmena času sv. omše
+ Helena Pokorná

Sobota - 23.12. 2017
7. 00
sv. omša

predvianočná sv. zmierenia
*sv. zmierenia 09.00 - 10.30
+ Rozália (1. výr.), Pavol ml. (1. výr.), Štefan a Valéria, Pavol st.

NEDEĽA - 24.12. 2017
8. 00
sv. omša
11. 00
sv. omša

4. ADVENTNÁ NEDEĽA
+ z rod. Uhrinovej
+ Alžbeta a Michal Lengyel a ost. z rod.

Poradie: Mliečna (od cintorína) - Poľná - Mliečna - Agátová - Buková - Brestová - Agátová (Lingov)

16. 00

sv. omša

vigília Narodenia Pána s účasťou detí (požehnanie betlehemov)
vďaka za dar života Ježišovi

SOBOTA (6.1.) od 13.30 hod.
Poradie: Fara - Sv. Ladislava (k Čorgovu) - Na Doline - Sv. Ladislava (od záhradok)

24. 00

sv. omša

vo svätej noci Narodenia Pána (polnočná)
za farnosť

Z tohto dôvodu budeme
v KNV spovedať v ŠT a PIA
podľa možnosti po návrate.

+ Alžbeta a Andrej Lengyel a ost. z rod.

PONDELOK (1.1.) od 13.30 hod. - 2 skupiny súčasne
Poradie: Herlianska (od bytoviek) - Ortvaňová - Trnková - Furčianska - Herlianska (Lingov)

Svojimi milodarmi prispejete na opravu kostola. Pán Boh zaplať!

POŽEHNANIE PRÍBYTKOV (návratka)
Ak máte záujem o požehnanie domu/bytu, vyplňte túto návratku a vhoďte ju
najneskôr do 31.12.17 (nedeľa) do schránky v kostole. Za porozumenie ďakujeme.

HRAŠOVÍK
Streda - 20.12. 2017
18. 30
sv. omša

predvianočná sv. zmierenia
+ Anna a Helena

NEDEĽA - 24.12. 2017
9. 30
sv. omša

4. ADVENTNÁ NEDEĽA
+ Ľudmila (5. výr.), František (2. výr.), Michal (3. výr.)

22. 30

vo svätej noci Narodenia Pána
za farnosť

sv. omša

Požehnanie príbytkov

Upratovanie - výzdoba kostola
20.12. o 9. hod. II., III. a IV. skupina - 23.12. o 14.00 hod.

*sv. zmierenia 18.00 - 18.30

Modlitba ruženca
Tomáš Ondruš

Priezvisko ...................................

Ulica a č. d. ...................................................

Služba lektorov
ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 24.12.2017

VIGÍLIA/ VO SVÄTEJ NOCI 24.12.2017

8.00 hod.
1. čítanie D. Ondrušová
2. čítanie A. Gunglová
spoloč. m. A. Nagyová

16.00 hod.
1. čítanie deti a mládež
2. čítanie deti a mládež
spoloč. m. deti a mládež

11.00 hod.
1. čítanie K. Pastorová
2. čítanie D. Mikloš, Ing.
spoloč. m. L. Pytel

24.00 hod.
1. čítanie M. Gazdagová
2. čítanie L. Kuc
spoloč. m. J. Valušová

Myšlienka týždňa
„Tajomstvo človeka sa stáva naozaj jasným iba v tajomstve vteleného Slova.“ (Konštitúcia GS)

