Bilancovanie 2017 (1/2)
Drahí bratia a sestry, milí veriaci našej farnosti! Z Božej dobroty sme sa dožili ďalšieho roka
nášho života. Rok 2017 je už nenávratne za nami. Preto je v našom srdci vďačnosť, ktorá vyplýva
z vnútorného presvedčenia, že všetko pochádza od Boha. „Pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je
Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!“ (1 Sol 5, 18).
Ďakovať Bohu znamená s radosťou a pokojom v srdci prijať svoj život na zemi ako Boží dar.
Ďakovať Bohu znamená veriť, že v takom živote, aký mám, môžem chváliť Boha, slúžiť svojim
blížnym a prostredníctvom toho dosiahnuť večný život. Treba ďakovať Bohu nielen za tie dary,
ktoré sú prameňom ľudskej radosti a pokoja, ale tiež za dary ťažké a bolestné, ktoré sa stávajú pre
nás výzvou, aby sme s ešte väčšou dôverou zverili všetko Bohu.
Počas uplynulého roka sme prežívali vedomie, že Boh na nás nezabudol. Stál pri nás v radostných
i neľahkých situáciách. Posilňoval nás v slabosti, vlieval nádej v ťažkých skúškach a preukazoval
nám svoje nekonečné milosrdenstvo. Sprevádzal nás nehou svojej lásky a posielal nám do cesty
ľudí, o ktorých sme sa mohli oprieť a počítať s ich pomocou. Vďaka Božej priazni sme mohli vo
farnosti prežívať jednotu spoločenstva ako duchovná rodina. Slávnostné Te Deum v závere sv.
omše (31.12.) bolo oslavou Boha za všetky dobrodenia v uplynulom roku.
Rok 2017 možno číslami naše farské spoločenstvo vyjadriť takto:
*sv. krstu - Do spoločenstva našej farnosti sme prijali 22 detí (KNV 16, Hr 5, Pan 1).
*1. sv. prijímanie - Prvý raz prijalo Eucharistiu 6 detí.
*sv. manželstva - Sviatosť lásky a vernosti si vyslúžilo 7 párov (KNV 5, Hr 2).
*kresťanský pohreb - Svoju dušu odovzdalo Bohu 16 veriacich (KNV 15, Hr 1).
Mnohí veriaci priímali sviatosti počas roka v iných farnostiach, a tak táto štatistika je skresľujúca.
V piatok 9. júna 2017 sme prežívali radosť z diakonskej vysviacky dp. Michala Lacka,
bohoslovca v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach. V akademickom roku
2017/18 je študentom 6. ročníka Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty v
Košiciach. Zároveň svoju diakonskú prax vykonáva vo farnosti Krista Kráľa, Prešov - Sekčov.
Rehoľná sestra Caritas (Lucia Seligová) je vo štvrtom roku juniorátu v Rímskej únii Rádu sv.
Uršule (Uršulínky). Je začlenená do rehoľnej komunity v Modre. Obidvoch našich mladých
sprevádzame svojimi modlitbami a prosíme o potrebné Božie dary v ich príprave na celoživotné
zasvätenie sa v kňazskej, či rehoľnej službe.
Vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať výpomocnému duchovnému Mons. Jozefovi Jurkovi
za jeho ochotnú duchovnú službu pre farnosť i bratské spoločenstvo na fare. Vyjadrujem vrelé
poďakovanie (KNV i Hrašovík): p. kostolníčke i p. kostolníkovi, ekonomickej rade farnosti, p.
organistke, spevákom, p. aranžérkam, p. ekonómke, p. účtovníčkam, pastoračnej rade, upratovacím
skupinám, ružencovým spoločenstvám, miništrantom, lektorom, nositeľom obetných darov i tým,
ktorí pomáhali na fare pri rôznych slávnostiach, či sa zapojili do prác pri zveľadení obidvoch
kostolov, fary i záhrady. Ďakujem miestnym samosprávam za spoluprácu i za jednotlivé dotácie
na kostoly: MČ Košická Nová Ves (2.000 €) a ObÚ Hrašovík (500 €). Ďakujem všetkým veriacim
i firmám, ktorí ste prispeli počas roka na opravu Božích chrámov i na aktivity vo farnosti. Teší
ma záujem tých z Vás, ktorí ste prišli nielen s konštruktívnou kritikou, ale aj vlastným nápadom
a pričinením ste pomohli dobrej veci. Osobitne s vďakou nezabúdam ani na našich chorých a
trpiacich, ktorí obetovali svoje utrpenia a choroby pre duchovné dobro farnosti, Cirkvi a sveta.
Zároveň Vás chcem odprosiť za moje chyby a ľudské zlyhania počas uplynulého roku. Ďakujem
Vám za modlitby, ktoré obetujete za nás, Vašich kňazov, a prosím aj naďalej o Vašu modlitbovú
podporu, aby sme spoločnými silami zveľaďovali náboženský život v našej farnosti a tak si
vzájomne pomáhali k spáse.
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KRST KRISTA PÁNA

7. 1. 2018

Stávať sa „Kristoforom“
Narodili sme sa dvakrát: prvýkrát do prirodzeného života,
druhýkrát vďaka stretnutiu s Kristom v krstiteľnici.
Tam sme zomreli smrti, aby sme v tomto svete žili ako Božie deti.
Aká to milosť, keď sa kresťan skutočne stáva ,Kristoforom’,
čo znamená ,nosičom Krista’ vo svete!
Obzvlášť pre tých, ktorí prechádzajú situáciami
smútku, zúfalstva, temnoty a nenávisti.
A toto možno vyčítať z mnohých maličkostí:
zo svetla, ktoré si kresťan chráni v očiach,
z hĺbkového pokoja, o ktorý nepríde ani v tých najzložitejších dňoch,
z ochoty znovu mať rád aj po zakúsení mnohých sklamaní.
Keď sa budú v budúcnosti písať naše dejiny, čo o nás povedia?
Že sme boli schopní nádeje,
alebo že sme ukryli svoje svetlo pod mericu?
Ak budeme verní nášmu krstu, budeme šíriť svetlo nádeje – krst
je začiatok nádeje, tej nádeje, ktorá je Božia – a budeme môcť
budúcim generáciám odovzdať dôvody pre život.
(pápež František)
Aktuálne číslo LISTU SV. LADISLAVA nájdete aj na farskej internetovej stránke.
www.knv.rimkat.sk

Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 8.1. 2018
15. 55
večeradlo
16. 45
sv. omša

bl. Titusa Zemana, kňaza a mučeníka

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

+ Alžbeta Kurtová, Miroslava

Utorok - 9.1. 2018
10. 00
adorácia
16. 45
sv. omša

+ Mária a Michal Oros

Streda - 10.1. 2018
7. 00
sv. omša

+ Štefan, Alžbeta a Magdaléna

Štvrtok - 11.1. 2018
16. 45
sv. omša

+ Viliam Lacko

Piatok - 12.1. 2018
16. 45
sv. omša

+ Ladislav Sninský (1. výr.)

Sobota - 13.1. 2018
7. 00
sv. omša

+ Margita Hrušková

NEDEĽA - 14.1. 2018
8. 00
sv. omša
11. 00
sv. omša

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
+ Ladislav Lengyel (5. výr.)
+ Helena Spišáková

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

HRAŠOVÍK
NEDEĽA - 14.1. 2018
9. 30
sv. omša

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
za farnosť

Služba lektorov
8.00 hod.

2. NEDEĽA

1. čítanie
Anna Gunglová
2. čítanie
Alžbeta Nagyová
spoloč. modlitby Darina Ondrušová

14.1. 2018
11.00 hod.
1. čítanie
Alexandra Fabianová
2. čítanie
Jolana Raďaková
spoloč. modlitby Ondrej Raďak

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

Upratovanie
13.1. KNV - I. skupina Hrašovík - IV. skupina

Modlitba ruženca
Helena Kavečanská

*Dnes bude prvonedeľná pobožnosť v KNV po sv. omši (11.00 hod.)
*Dnes na slávnosť Krstu Krista Pána je koniec vianočného obdobia. Zároveň popoludní o 14.00 hod.
prosím o pomoc pri skladaní vianočnej výzdoby. Jasličky zostávajú až do Hromníc (2. február).
*Dnes od 13.00 hod. bude požehnanie domov v Hrašovíku.
*V utorok (9.1.) bude Eucharistická adorácia v rámci arcidiecéznej poklony od 10.00 hod. až do
večernej sv. omše. Využime tento čas na stretnutie s Eucharistickým Kristom.
*V piatok o 16.45 hod. bude sv. omša za účasti (prvoprijímajúcich) detí, po nej katechéza na fare.
*Ponúkame Vám Katolícke noviny na duchovné čítanie za 0,50 €.
*Prosíme Vás o podpísanie petície Zachráňme Kláštor Karmel v Košiciach II. Petícia žiada zastaviť
výstavbu obytných domov v areáli Zlatá podkova, pretože takto umiestnené obytné domy by narušili
kontemplatívny život sestier karmelitánok. Petíciu môžete podpísať podľa uvedeného vzoru v zadnej časti
kostola. Vopred Vám za túto podporu v mene karmelitánok ďakujeme.
*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).

Katechizmus Katolíckej cirkvi o sv. krstu
1275 Uvádzanie do kresťanského života sa uskutočňuje tromi sviatosťami, ktoré tvoria jeden celok: krstom, ktorý je začiatkom nového života, birmovaním, ktoré tento život posilňuje, a Eucharistiou, ktorá živí učeníka Kristovým telom a krvou, aby ho premieňala v Krista.
1276 „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte
ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal“ (Mt 28,19-20).
1277 Krst je narodením pre nový život v Kristovi. Podľa Pánovej vôle je nevyhnutne potrebný na
spásu ako sama Cirkev, do ktorej krst vovádza.
1278 Podstatný obrad krstu spočíva v ponorení kandidáta do vody alebo v liati vody na jeho hlavu,
pričom sa vyslovuje vzývanie Najsvätejšej Trojice, t. j. Otca i Syna i Ducha Svätého.
1279 Ovocie krstu alebo krstná milosť je bohatá skutočnosť. Obsahuje od pustenie dedičného
hriechu a všetkých osobných hriechov, narodenie pre nový život, ktorým sa človek stáva Otcovým
adoptívnym synom, Kristovým údom a chrámom Ducha Svätého. Pokrstený je tým včlenený do
Cirkvi, Kristovho tela, a dostáva účasť na Kristovom kňazstve.
1280 Krst vtláča do duše nezmazateľný duchovný znak, charakter, ktorý určuje pokrsteného na
kresťanský náboženský kult. Pre tento charakter nemožno krst opakovať.
1281 Tí, čo podstúpia smrť pre vieru, katechumeni a všetci ľudia, ktorí síce nepoznajú Cirkev, ale
pod vplyvom milosti úprimne hľadajú Boha a usilujú sa plniť jeho vôľu, môžu sa spasiť, aj keď
neprijali krst.
1282 Už od najstarších čias sa krst udeľuje deťom, lebo je Božou milosťou a Božím darom, ktorý
nepredpokladá ľudské zásluhy; deti sú krstené vo viere Cirkvi. Vstup do kresťanského života otvára prístup k pravej slobode.
1283 Pokiaľ ide o deti, ktoré zomreli bez krstu, liturgia Cirkvi nás povzbudzuje, aby sme dôverovali v Božie milosrdenstvo a modlili sa za ich spásu.
1284 V prípade nevyhnutnosti môže krstiť každý človek, ak má úmysel robiť to, čo robí Cirkev, a
leje vodu na hlavu kandidáta, pričom hovorí: „Ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“

Myšlienka týždňa
„Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoh.“
(modlitba rodičov pri obetovaní dieťaťa v závere krstného obradu)

