Bilancovanie 2017 (2/2)
Farský kostol. V roku 2017 sme od marca do mája s Božou pomocou zavŕšili rekonštrukciu fasády
farského kostola. Išlo o poslednú etapu; východnú časť fasády (od fary) a podstatnú časť južnej strany.
Vďaka patrí firme Stavelit s.r.o., ktorá realizovala všetky etapy (2015-17) tejto náročnej investície.
V nasledujúcom roku 2018 chceme realizovať vonkajšiu maľbu bočnej kaplnky a pokračovať v
rekonštrukcii obidvoch schodísk kostola a obmeny dlažby. V súčasnosti sa pripravuje projekt pre
realizáciu diela podľa pokynov Pamiatkového úradu v Košiciach. Ďakujem osobitne Vám, milí veriaci,
za doterajšie milodary na tento úmysel a prosím aj naďalej o Vašu finančnú i modlitbovú podporu.
Filiálny kostol v Hrašovíku. Vo filiálnej obci v Hrašovíku v období od marca do mája 2017 prebehla
výmena okien a dverí. Za realizáciu tohto projektu ďakujeme firme Slovsystém s.r.o. Za Vaše milodary
na tento účel úprimne ďakujem. Do budúcnosti zostáva ešte problém vykurovania kostola, ktorý sa z
technických dôvodov v roku 2017 vyriešiť nepodarilo.
Jubilejný rok fatimských zjavení (27. november 2016 - 26. november 2017). V roku 2017 sme
si pripomenuli storočnicu fatimských zjavení. Neďaleko portugalského mesta Fatima sa trom deťom
– Lucii, Františkovi a Hyacinte – v roku 1917 šesťkrát, pravidelne raz za mesiac, počnúc od 13. mája a
končiac 13. októbra, zjavovala Panna Mária a vo svojom posolstve vyzvala, aby sme sa modlili posvätný
ruženec a obetovali ho za obrátenie srdca a pokoj vo svete. V jubilejnom roku sme mali v našich
chrámoch slávnostne vystavenú k verejnej úcte sochu Fatimskej Panny Márie. Osobitne vo výročných
dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) sme mohli získať po splnení predpísaných
podmienok úplné odpustky. V nedeľu 1. októbra sme zasvätili našu farnosť Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie.
Pútnické miesta. V Jubilejnom roku Fatimských zjavení naše farské spoločenstvo navštívilo rôzne
pútnické miesta (Púť Rádia Lumen - Krakow, Obišovce - fatimská sobota, Levoča - púť seniorov,
Gaboltov, Rajecká Lesná - púť TV Lux, Obišovce - púť Ružencovej PM, Ružencová záhrada). Na
misijnú nedeľu sme sa zišli na pobožnosti pri kríži (Panoráma-Heringeš). Mnohé aktivity počas roka
boli ponúknuté rôznym vekovým generáciám (Don Bosco show, výlet do Vysokých Tatier, “Prolife”
prednáška, pôstna polievka, ADSM 2017, MIKE - miništranti, 9. Festival radosti, „Milión detí sa modlí
ruženec“, Festival sakrálneho umenia, stretnutie s Mikulášom a ďalšie). Zástupcovia našej farnosti sa
zúčastnili aj na misii v Belgicku, či blahorečenia don Titusa Zemana v Bratislave.
Mimoriadnou udalosťou na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8.12.) bola v našom
farskom chráme kňazská vysviacka. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita vysvätil za
kňaza Andreja Kovaľáka, diakona z Rehole sv. Augustína, rodáka zo Šebastoviec.
Tretí júnový víkend nastávajúceho roka bude pre našu farnosť slávnostný. V sobotu 16. júna 2018
je na programe v Košickej katedrále kňazská vysviacka. Medzi kandidátmi na prijatie sviatostného
kňazstva je aj náš diakon Michal Lacko. Primičná sv. omša budúceho novokňaza je v našom farskom
kostole naplánovaná hneď na druhý deň, v nedeľu 17. júna. Na slávnosť kňazskej vysviacky a primícií
chceme ponúknuť v našej farnosti aj duchovnú prípravu.
Na záver Vám chcem všetkým bez výnimky zo srdca poďakovať za všetko, čo bolo z Vašej strany v
priebehu roka 2017 dobré a krásne. Ďakujem za Váš horlivý náboženský život, ktorým ste sa otvárali na
Božie pôsobenie. Pokračujte v ňom. Ďakujem za odovzdávanie Kristovej náuky slovom a príkladom v
rodine, v škole a na pracoviskách. Mladým ďakujem za trpezlivosť a starostlivosť o starých a chorých.
Starým rodičom ďakujem za trpezlivosť v chorobe a za snahu o prijatie a pochopenie mladých. Všetkým
je nám Pán nablízku, nikoho neopúšťa, rozdáva plným priehrštím zo svojho pokladu milostí. Využime
to na jeho oslavu, pre vlastné posvätenie i pre dobro našich blížnych. Svojim každodenným úsilím
spolupracujme na konaní dobra. Verme Ježišovi. On nás nesklame.
Nech Vás všetkých za všetko požehnáva a odmení sám Pán Ježiš aj v roku 2018. Na príhovor
Bohorodičky Panny Márie i našich patrónov sv. Ladislava a sv. Marty nech nás všetkých Pán vedie vo
svetle svojej lásky.
duchovný otec
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Modlitba kajúceho žalmu
Týždeň modlitieb
za jednotu kresťanov (18.-25.1.)
TVOJA PRAVICA, HOSPODIN, SILOU PRESLÁVENÁ
(Exodus 15, 6)

Pane, pokorne prosíme,
aby sa z tvojej milosti cirkvi na celom svete
mohli stať nástrojmi tvojho pokoja.
Cez ich spoločné konanie – ako vyslancov
a sprostredkovateľov tvojho uzdravenia,
zmierujúcej lásky medzi rozdelenými národmi –
nech sa tvoje meno posvätí a je oslávené. Amen.
Pravica Božia seje v našej krajine,
sadí semienka slobody, nádeje a lásky.
V týchto krajinách mnohých národov
nech sa všetky jeho deti chytia za ruky
a sú jedno s Božou pravicou.
Aktuálne číslo LISTU SV. LADISLAVA nájdete aj na farskej internetovej stránke.
www.knv.rimkat.sk

Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 15.1. 2018
15. 55
večeradlo
16. 45
sv. omša

+ Anna Vargová (4. výr.), František, Ján

Utorok - 16.1. 2018
16. 45
sv. omša

+ Štefan Lengyel (24)

Streda - 17.1. 2018
7. 00
sv. omša

Sv. Antona, opáta
+ Mária Kandráčová

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

Duchovné zamyslenie

Štvrtok - 18.1. 2018
15. 30
adorácia
16. 45
sv. omša

+ Alžbeta Gazdagová

Piatok - 19.1. 2018
16. 45
sv. omša

+ Barbora a Anton Stretavskí

Sobota - 20.1. 2018
7. 00
sv. omša

+ Mária a Jozef Eliášovi

NEDEĽA - 21.1. 2018
8. 00
sv. omša
11. 00
sv. omša

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
+ Michal Oros a rodičia
za farnosť

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

HRAŠOVÍK
NEDEĽA - 21.1. 2018
9. 30
sv. omša

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
+ Mária a Ondrej Čupkovi

Služba lektorov
8.00 hod.

3. NEDEĽA

1. čítanie
Ladislav Kuc
2. čítanie
Jaroslava Valušová
spoloč. modlitby Margita Gazdagová

21.1. 2018
11.00 hod.
1. čítanie
Dušan Mikloš, Ing.
2. čítanie
Ladislav Pytel
spoloč. modlitby Katarína Pastorová

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

Upratovanie
20.1. KNV - II. skupina Hrašovík - V. skupina

*Ďakujem všetkým, ktorí ste pomáhali pri skladaní vianočnej výzdoby minulú nedeľu.
*Od štvrtka sa začína týždeň Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (18.-25.1.). Modlime sa
o jednotu kresťanov v našej farnosti, na Slovensku i na celom svete.
*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).

Modlitba ruženca
Alžbeta Pytelová

TRI DETI. Keď dostal miesto redaktora v istom celoštátnom
časopise, pomyslel si, že už je za vodou. Zavolal mame, otcovi a, samozrejme, svojej láske Monike, ktorej jednoducho povedal: „Dostal
som to miesto! Môžeme sa vziať!“
Vzali sa a po čase sa im narodili tri čiperné detičky: Matej, Marta
a Lacko
Šťastie trvalo šesť rokov. Potom časopis prestali vydávať. Mladý otecko si našiel iné redaktorské miesto - v miestnych novinách. Ale aj tieto noviny sa vydávali len krátko. Vtedy
sa musel pri hľadaní práce ešte viac obracať. Mladá mamička a tri deti pozerali každý večer
do čoraz zachmúrenejšej ockovej tváre.
Raz večer muž zatrpknuto vybuchol: „Je to zbytočné. V mojom odbore nenájdem nič.
Všetci znižujú stav, prepúšťajú...“
Monika sa snažila povzbudiť ho, rozprávala mu o jeho snoch, o jeho neodškriepiteľných
schopnostiach, o nádeji...
Na druhý deň otec vstal až keď deti odišli do školy. S ťažkým srdcom si vzal šálku kávy
a podišiel k písaciemu stolu, pri ktorom zvyčajne pracoval. Pohľad mu podol na smetný
kôš. Jeho pozornosť upútalo niekoľko ružových keramických črepín. Uvedomil si, že sú to
kúsky troch ružových prasiatok, pokladničiek jeho detí. A na jeho stole bola hŕstka mincí
- bolo tam veľa centov a zopár eur a tiež niekoľko pozlátených gombíkov. Pod hŕbkou peňazí bol lístok papiera, na ktorý detská rúčka napísala: „Milý ocinko, my ti veríme. Maťko,
Martuška a Lacko.“
Oči mu zvlhli, čierne myšlienky zmizli, narástla odvaha. Mladý otec zaťal päste a sľúbil:
„Vašu dôveru nesklamem!“
Dnes je na písacom stole jedného z najdôležitejších vydavateľov v Európe obrázkok so
strieborným rámčekom. Vydvateľ naň s hrdosťou ukazuje: „Toto je tajomstvo mojej sily!“
Je to len kúsok papiera s neistým a trochu roztraseným písmom: „Milý ocinko, my ti veríme!...“
(Bruno Ferrero)

Myšlienka týždňa
„Cesta kríža je cesta, ktorá vedie k Bohu.“ (sv. Ján Bosco)

