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Výchova rytiera na Slovensku
(poučný príbeh nielen pre deti)

Stál oproti mne a fučal sa. Oči zúžené, pery stiahnuté, ruky zložené pred seba v obrannom postoji.
Môj syn. Moje kura. V bežnom stave veľmi rozumný a nežný chlapec, sedemročný maznáčik, budúci
podmorský biológ. Ktosi, kto veľmi túži byť ozajstným rytierom. Ale teraz sa na mňa hneval.

sv. Ladislava

Nezvyknem kričať. Teda, odučila som sa to. Ticho a pokojne som sa mu prihovorila: „Šimon, čo sa
stalo? Naozaj je problém to, že som ťa poslala umyť si ústa po obede, aby si nechodil špinavý?“
Stiahol pery ešte viac. Vyrušila som ho, ako nedočkavo lepí útržky papiera na balón, aby sme mohli
vyrobiť jeho rytiersku prilbu. Ešte som to skúsila pár krát. V pokoji. Ticho. Reakciou bolo akurát tak
jačanie a zlosť. Chvíľu som ticho sedela v kúpeľni pri ňom a čakala, že ho to prejde. Nič. Vzala som ho
teda prísne za ruku a posadila do obývačky:
Tu máš pero a píš. „Tu máš pero a papier. Budeš tu sedieť a píš. Jeden stĺpec je na všetko zlé, čo ti
mama urobila. Ten druhý na dobré. Keď budeš hotový, prihlás sa. Buď ale pravdivý, píš všetko. Nazlostila ma. Nedovolila mi dorobiť prilbu. Núti ma umývať. Všetko. OK?“
Dať šancu. Šla som si po svojom, len občas som ho skontrolovala. Bola som na neho nahnevaná. Nie
je pre mňa jednoduché vždy prijať, že ponuka na pokojný rozhovor a riešenie situácie býva odmietnutá.
Ale rozhodla som sa hnev krotiť. V prospech toho, aby sám pochopil veci. Asi po štvrťhodine prišiel.
Strčil mi pod nos popísaný papier. Popísané obe kolónky trošku čapatým prváckym písmom. Stislo mi
srdce. Sadli sme si spolu na gauč a objala som ho okolo pliec. A začala som ticho čítať. Názov prvej
kolónky „Zle“ bol 100x preškrtaný. A pod čiarou napísané tlačeným: NIGDI MI NIC NEUROBILA. V
druhej bolo popísané viac: Dovolila mi kúpať sa, kedy som chcel. Vichováva ma. Objima. Varí. Upratuje. Perie. Nechá ma spať ráno dlho...
Tak prečo? Vzala som ho na kolená, aj keď mi je už (ach, prečo tak rýchlo!) na ne priveľký. Miluje
to. Rovnako, ako ja. Oči mal na úrovni mojich. Ešte boli trochu zastrené. „Šimon, tak prečo si sa na mňa
hneval? Veď si napísal na papier, že som ti neurobila nič zlé?“ „Hneval som sa, lebo si mi nedovolila
dokončiť prilbu.“ Oči sa hanbili. „Ale ja som nepovedala, že si to nemôžeš dokončiť. Ja som povedala,
že práca, ktorú robíš, musí mať svoje prostredie a že nemáš umyté ústa. Keby som nechcela, aby si
to dokončil, nenachystala by som ti lepšie upevnenie balóna, nové pásiky novín a nepodložila obrus
starými novinami. Choď sa pozrieť.“
Zošuchol sa z kolien. Za pár minút bol späť, skočil mi na kolená a objal ma. „Mami, prepáč.“
Ospravedlnenie bolo mokré. Slané. Teplé. „Šimko, vieš, ty chceš byť rytierom. Stále sa učíme, ako ten
rytier má vyzerať, ako sa má správať. Prilba je fajn, ale keď nemáš skutočné srdce rytiera, je ti naprd.
Rytier nemôže nikdy urobiť nič zlé ženám, deťom, chorým, slabým. Vždy je ten, čo pomáha. Vždy
je ten, čo je blízko, ten, ktorý hľadá spôsob, ako vec vyriešiť. Myslíš, že si sa správal v kúpeľni ako
rytier?“ Hlava ostrihaná na ježka oproti mne sa pokrútila sprava doľava. Ešte pár slovíčok. Do uška,
do hĺbky srdca, ktoré má byť skutočne rytierske. Budúci rytier ma znovu objal. „Už to viem, mami.
Ďakujem.“ „Tak vieš čo?“ Pošúchala som ho jemne po chrbátiku. „Choď pomôcť dokončiť poriadok
v detskej a ja zatiaľ rozrobím lepidlo s vodou, aby sme mohli pokračovať v práci na prilbe, dobre?“
Neviem, či to rytieri v minulosti len tak mohli. Ale ja tú pusu budúceho rytiera mám stále na líci.
(Mária Kohutiarová; www.rodinka.sk)
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farnosti. Tlač: Woow s.r.o. Dobrovoľný príspevok 0,10 eur. Zodpovedný za vydanie: Patrik Šarišský, farár.
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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Modlitba
kajúceho
žalmuMárii
Modlitba
o. arcibiskupa
k Panne
Panna Mária, Matka moja, kľačím pred tebou v úplnej dôvere.
Ďakujem Ti za sprevádzanie v uplynulých rokoch mojej biskupskej služby
a prosím Ťa o pomoc do ďalších dní.
Neprosím len za seba, ale i za Boží ľud celej Košickej arcidiecézy,
ktorú som zasvätil tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.
Ja sa Ti vždy znova zasväcujem a vyznávam sa z lásky a úcty voči tebe.
Nebeská Matka, v sile Ducha Svätého mi pomôž
osláviť Nebeského Otca a ohlasovať tomuto svetu
Božieho Syna Ježiša Krista s odvahou a vernosťou.
Vypros mi citlivé a chápavé srdce,
aby som sa vždy viac pripodobňoval
dobrému a večnému Pastierovi našich duší.
Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás všetkých,
dvíhaj nás svojimi rukami a vo svojom Nepoškvrnenom Srci nás priveď
bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. Amen.
(Košická katedrála, 30.1.2018, 25. výročie biskupskej vysviacky)

Otcovi arcibiskupovi BERNARDOVI BOBEROVI srdečne blahoželáme
k striebornému jubileu biskupskej vysviacky
a v modlitbách mu vyprosujeme stále Božie požehnanie a múdrosť
v starostlivosti o Boží ľud Košickej arcidiecézy.
Aktuálne číslo LISTU SV. LADISLAVA nájdete aj na farskej internetovej stránke.
www.knv.rimkat.sk

Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 5.2. 2018
15. 55
večeradlo
16. 45
sv. omša

Sv. Agaty, panny a mučenice

Utorok - 6.2. 2018
16. 45
sv. omša

Sv. Pavla Mikiho a spoloč., muč.
+ Andrej Kapušanský, kňaz

Streda - 7.2. 2018
7. 00
sv. omša

+ Karol, Martin, Štefan Pastor

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

ZBP rod. Balkovej
*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

KKC o biskupskej službe

Štvrtok - 8.2. 2018
15. 30
adorácia
16. 45
sv. omša

+ Štefan Nagy (36. výr.)

Piatok - 9.2. 2018
16. 45
sv. omša

+ Viliam Lacko

Sobota - 10.2. 2018
7. 00
sv. omša

Sv. Školastiky, panny
+ Tibor, Michal, Helena Nagyovi

NEDEĽA - 11.2. 2018
8. 00
sv. omša
11. 00
sv. omša

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
+ Ján a Katarína Tancarovi, Ján a Júlia Mraskovi
za farnosť

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

HRAŠOVÍK
NEDEĽA - 11.2. 2018
9. 30
sv. omša

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
ZBP Marta (80 r.)

Ohlášky pred manželstvom
Dňa 10.2.2018 v Smižanoch chcú uzavrieť manželstvo:
Natália BRANDOBUROVÁ
Viliam JURIŠ
a
syn Viliama a Dariny rod. Čupkovej

Čaňa

dcéra Ladislava a Beáty rod. Davidovej

Smižany

Ak by niekto vedel o prekážkach k sláveniu týchto manželstiev, nech to oznámi na našom farskom úrade.
Zároveň odporúčame týchto snúbencov do Vašich modlitieb.

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

*Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili ďakovnej sv. omše o. arcibiskupa v Košickej katedrále.
*Dnes o 14.45 hod. bude v KNV prvonedeľná pobožnosť.
*V piatok o 16.45 hod. bude sv. omša za účasti (prvoprijímajúcich) detí, po nej katechéza na fare.
*Zbierka na pastoráciu mládeže činila v KNV 170,37 € a v Hrašovíku 31,- €. PBZ za Vaše milodary.
*Ponúkame Vám Katolícke noviny na duchovné čítanie za 0,50 €.
*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
Agnesa Hampachelová

1555 „Medzi rozličnými službami, ktoré sa už od prvotných čias vykonávajú v Cirkvi, má podľa
svedectva Tradície hlavné miesto služba tých, ktorí – ustanovení za biskupov – prostredníctvom nástupníctva,(861) ktoré pokračuje od začiatku, majú výhonky apoštolského semena.“
1556 Aby mohli plniť svoje vznešené poslanie, „Kristus obdaril apoštolov osobitným vyliatím Ducha
Svätého, ktorý na nich zostúpil, a oni vkladaním rúk odovzdali svojim spolupracovníkom duchovný
dar,(862) ktorý bol v biskupskej vysviacke prenesený až k nám“.
1557 Druhý vatikánsky koncil učí, že „biskupskou vysviackou sa udeľuje plnosť sviatosti posvätného
stavu, ktorú aj liturgický zvyk Cirkvi, aj výroky svätých Otcov nazývajú najvyššie kňazstvo, vrchol
[summa] posvätnej služby“.
1558 „Biskupská vysviacka… udeľuje(895) s poslaním posväcovať aj poslanie učiť a spravovať… Je
zrejmé, že vkladaním rúk a konsekračnými slovami sa natoľko udeľuje milosť Ducha Svätého a vtláča
posvätný charakter, že biskupi vynikajúcim a viditeľným spôsobom berú na seba úlohu(1121) samého
Krista, Učiteľa, Pastiera a Veľkňaza, a konajú v jeho osobe [in eius persona agant].“ „A tak sa biskupi
stali skrze Ducha Svätého, ktorý im bol daný, pravými a hodnovernými učiteľmi viery, veľkňazmi a
pastiermi.“
1559 „Členom biskupského zboru sa niekto stáva na základe sviatostnej vysviacky a hierarchického
spoločenstva s hlavou a členmi kolégia.“ Kolegiálny ráz a kolegiálna povaha(877) biskupského stavu
sa prejavujú okrem iného aj v starodávnej cirkevnej praxi, ktorá vyžaduje, aby na vysviacke nového
biskupa mali účasť viacerí biskupi. Na právoplatnú vysviacku biskupa sa dnes vyžaduje osobitný
mandát(882) (poverenie) rímskeho biskupa, lebo on je zvrchovaným viditeľným putom spoločenstva
partikulárnych cirkví v jednej Cirkvi a ručiteľom ich slobody.
1560 Každý biskup má ako Kristov zástupca(833) pastierske poslanie v partikulárnej cirkvi, ktorá
mu bola zverená, ale zároveň má kolegiálne so všetkými bratmi v episkopáte účasť na starostlivosti o
všetky cirkvi:(886) „Hoci každý biskup je posvätným pastierom iba tej čiastky stáda, ktorá mu je zverená, predsa ako legitímny nástupca apoštolov sa z Božieho ustanovenia a príkazu stáva zodpovedným
spolu s ostatnými biskupmi za apoštolské poslanie Cirkvi.“
1561 Všetko, čo sa doteraz povedalo, vysvetľuje, prečo má Eucharistia,(1369) ktorú slávi biskup, celkom osobitný význam ako prejav Cirkvi zhromaždenej okolo oltára pod predsedníctvom toho, ktorý
viditeľne zastupuje Krista, Dobrého pastiera a Hlavu svojej Cirkvi. (Katechizmus Katolíckej cirkvi)

Služba lektorov
8.00 hod.

1. čítanie
2. čítanie
spoloč. modlitby

6. NEDEĽA
Darina Ondrušová
Anna Gunglová
Alžbeta Nagyová

11.2. 2018
11.00 hod.
Texty liturgických 1. čítanie
čítaní nájdete na 2. čítanie
www.lc.kbs.sk spoloč. modlitby

Ondrej Raďak
Alexandra Fabianová
Jolana Raďaková

Myšlienka týždňa
„Bohu je každá vec milá iba natoľko, nakoľko pomáha ako nástroj ku konaniu dobra
v spojení s ním.“ (sv. Ignác z Loyoly)

