Okienko pre deti a mládež

LIST

Cesta 40-tich dní k Veľkej noci
Milé deti a mládež, Popolcovou stredou sme vstúpili do Pôstneho
obdobia, ktoré trvá štyridsať dní. Pôstnu dobu prežívame ako prípravu na oslavu Ježišovho zmŕtvychvstania - Veľkú noc. V kostole sme v
tento deň dostali na čelo znak kríža, ktoré nám udelil kňaz popolom zo
spálených ratolestí posvätených na Kvetnú nedeľu predchádzajúceho
roka. Hovoril pri tom vetu: „Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš“ alebo „Kajajte
sa a verte evanjeliu“.
V evanjeliu dnešnej prvej pôstnej nedele sme počuli o tom, ako Pán Ježiš odišiel na
púšť. Chcel sa tam modliť, aby mu Boh pomáhal, keď bude ľuďom rozprávať o Božom
kráľovstve. Na púšti bol štyridsať dní. Prišiel k nemu diabol a pokúšal ho. Pán Ježiš ale
diabla zakaždým zahnal. Aj my sa môžeme správať tak ako On, aby sme s jeho pomocou
odolali pokúšaniu zlého. Potom premôžeme svoju pýchu, lenivosť, či hnev.
Potom Pán Ježiš odišiel do Galiley a hovoril k ľuďom: „Priblížilo sa Božie kráľovstvo.
Zmeňte svoje správanie a poďte za Pánom Bohom.“
MOJA PRÍPRAVA NA VEĽKÚ NOC. Milé deti a mládež, počas
pôstneho obdobia sme pozvaní konať pokánie. Konať pokánie znamená
meniť sa k lepšiemu. A to je náročné. Nepôjde to samo od seba. Veľmi
dobre vieme, že najťažšie v živote je meniť seba samého. Iných by sme
vedeli zmeniť hneď podľa nášho gusta. To však nie je naša úloha. My sa
však chceme meniť z lásky k Ukrižovanému Ježišovi, a tak byť dobrým príkladom pre
našich rovesníkov - kamarátov, spolužiakov, či úplne cudzích.
Počas pôstneho obdobia budeme mať pred očami Ukrižovaného Pána Ježiša, ktorý
pre naše hriechy prijal tú najväčšiu obetu - zomrel za nás. Preto chceme sa s Ním spájať a
prinášať obetu sebazaprení a dobrých skutkov z lásky k Ukrižovanému.
Konkrétne to bude takto: V kostole pri ambóne (odkiaľ sa číta Božie slovo) nájdete
nástenku, na ktorej je zobrazená krížová cesta. Aj vy pôjdete spolu s Ježišom po tejto
jeho ceste a svojimi skutkami budete sa snažiť Ježišovu cestu vydláždiť. Nie však
dlaždicou kamennou, ale duchovnou - dobrým skutkom. Za každý konkrétny skutok
pripnete pripravenú farebnú dlaždicu so svojím menom. Bude to Vaša osobná obeta,
ktorú ponúknete Ježišovi. Tak sa vydáte aj vy s Ježišom po krížovej ceste, budete ho tak
doprevádzať počas pôstneho obdobia až na Kalváriu.
NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE P18 (PRIHLASOVANIE)
Milí mladí, odporúčame Vám prihlásiť sa na Národné stretnutie mládeže P18
v Prešove (26.-29. júl 2018). Je potrebné vyplniť on-line formulár na stránke
www.narodnestretnutiemladeze.sk/prihlasovanie
Vydáva Rímskokatolícka farnosť sv. Ladislava Košice - Košická Nová Ves pre vnútornú potrebu
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
Stránkové hodiny: PO, UT, ŠT od 17.30 do 18.30 hod. okrem prikázaných sviatkov a dní pracovného pokoja.
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Modlitba
kajúceho
Začali
sme prípravu
na žalmu
Veľkú noc
Drahí bratia a sestry,
znova sa blíži Pánova Veľká noc!
Nato, aby sme sa na ňu dobre pripravili,
nám Božia prozreteľnosť každý rok ponúka
štyridsaťdenné Pôstne obdobie
ako „sviatostný znak nášho obrátenia“.
V ňom sa ohlasuje a uskutočňuje možnosť návratu
k Pánovi celým srdcom a celým životom.
Aj tento rok by som chcel svojím posolstvom
pomôcť celej Cirkvi prežívať tento čas milosti v radosti a pravde.
Nechám sa pritom inšpirovať Ježišovými slovami
z Evanjelia podľa Matúša: „A pretože sa rozmnoží neprávosť,
v mnohých vychladne láska“ (Mt 24,12).
(...) Pozývam predovšetkým všetkých členov Cirkvi,
aby sa horlivo vydali na cestu Pôstnym obdobím
za pomoci dávania almužny, pôstu a modlitby.
Ak sa nám niekedy zdá, že v mnohých srdciach láska chladne,
nikdy tomu tak nie je v Božom Srdci!
On nám daruje vždy novú možnosť, aby sme znovu začali milovať.
(z Posolstva Sv. Otca Františka na Pôstne obdobie 2018)

Milostivý čas pôstnej doby Vám vyprosujú duchovní otcovia.
Aktuálne číslo LISTU SV. LADISLAVA nájdete aj na farskej internetovej stránke.
www.knv.rimkat.sk

Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 19.2. 2018
15. 55
večeradlo
16. 45
sv. omša

+ Štefan Lengyel (24)

Utorok - 20.2. 2018
16. 45
sv. omša

+ Libuša Zelenková

Streda - 21.2. 2018
7. 00
sv. omša

+ Margita (nedož. 90 r.) a Michal (13. výr.) Gazdag

Štvrtok - 22.2. 2018
15. 30
adorácia
16. 45
sv. omša

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40
+ Mária Eliášová, Jozef

Piatok - 23.2. 2018
16. 45
krížová cesta
sv. omša

+ Mária Nováková (2. výr.) a Mária

Sobota - 24.2. 2018
7. 00
sv. omša

+ Veronika, Martin, Jozef

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

NEDEĽA - 25.2. 2018
2. PÔSTNA NEDEĽA
8. 00
sv. omša
+ Mária Palaščáková
11. 00
sv. omša
za farnosť
14. 45
pôstne zamyslenie
krížová cesta

HRAŠOVÍK
Piatok - 23.2. 2018
15.00
krížová cesta
NEDEĽA - 25.2. 2018
9. 30
sv. omša
14. 00
krížová cesta

2. PÔSTNA NEDEĽA
+ Štefan Duch

Služba lektorov
2. PÔSTNA NEDEĽA
25.2. 2018
8.00 hod.
11.00 hod.
1. čítanie
Emília Beňáková
1. čítanie
Alžbeta Nagyová
Texty liturgických
2. čítanie
Jaroslav Ondo
2. čítanie
Michaela Spišiaková
čítaní nájdete na
spoloč. modlitby Alžbeta Nagyová
spoloč. modlitby Mária Nagyová
www.lc.kbs.sk

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

Modlitba ruženca
Helena Kavečanská

*Dnes je zbierka na charitu. PBZ za Vaše milodary.
*Dnes sú kríž. cesty o 14.30 hod. v KNV (ženy) s pôst. zamyslením, v Hrašovíku o 14.00 hod.
*V stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je príprava
na pokánie a na sv. zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
*V piatok o 16.45 hod. bude kríž. cesta a sv. omša za účasti (prvoprijímajúcich) detí i katechéza.
*Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby chrámu. PBZ za milodary.
*Všetkých (osobitne deti a mládež) pozývam na pobožnosti krížovej cesty v piatok a v nedeľu.
Aktívna účasť na rozjímaní o Ježišovom utrpení a smrti nám poslúži na dôstojnú prípravu k VN.
*Počas jarných prázdnin (streda, 28. február) plánujeme farský výlet vlakom do Vysokých Tatier .
*Pôstna polievka v rámci projektu “Podeľme sa! 2018” bude v KNV v sobotu 3. marca.
*Slávnosť 1. sv. prijímania bude v našej farnosti v nedeľu 13. mája 2018.
*Odpustová slávnosť sv. Ladislava (požehnanie obnoveného chrámu) bude v nedeľu 1. júla 2018.
*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).

Pôstna krabička 2018
Drahí veriaci, Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila na aktuálne pôstne
obdobie už siedmy ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku 2018. Už malým
príspevkom do papierovej pôstnej krabičky tak môžete veľmi pomôcť deťom
a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky.
V minulom roku sme spoločne vyzbierali sumu 256 tisíc eur. Čistý výnos
zbierky bol použitý na chod existujúcich škôlok v Rwande a Ugande, na vyslanie
slovenských dobrovoľníkov, ktorí sú veľmu dôležitý pre fungovanie oboch projektov, na stavbu
novej škôlky v Rwande a na poskytnutie ubytovania, stravy, oblečenia a odbornej zdravotnej a
psychologickej pomoci pre HIV pozitívne deti v našom ugandskom centre.
Pre vás, ktorí sa do kampane aktívne zapojíte, je pripravený aj špeciálny darček v podobe
hudobného CD – Dar lásky, ktoré je súčasťou každej obálky s pôstnou krabičkou.
Deti v Centre Nepoškvrneného srdca Panny Márie pripravovali ďakovné prekvapenie pre
podporovateľov. Keďže milujú tanec a spev, nahrali sme s nimi CD pravých afrických rytmov
priamo z nášho centra zo severu Ugandy.
Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí podporili našu pomoc v krajinách subsaharskej Afriky
nielen finančne, ale aj modlitbou. Aj vďaka Vám môžeme byť blízko pri človeku aj v roku 2018.
Ak sa počas pôstu rozhodnete vzdať obľúbenej kávy, sladkosti či inej drobnosti a ušetrené
peniaze vhodíte do pôstnej krabičky, podporíte vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť pre konkrétne
deti v Ugande a Rwande.
Vašich 50 centov za sladkosť, ktorú si v pôste nekúpite, postačí na poskytnutie stravy pre každé
dieťa v našom ugandskom centre na jeden deň.
1 eurom za vašu kávu v obľúbenej kaviarni môžete zaplatiť chorému ugandskému dieťaťu
prepravu domov zo zdravotného strediska a ušetriť mu 3 hodinovú cestu pešo.
Vaše 2 eurá denne počas pôstu nám pomôžu zabezpečiť krvné vyšetrenie na diagnostikovanie
malárie pre dieťa z nášho centra v Ugande.
Pôstne krabičky sú Vám k dispozícii v predsieni kostola. (www.postnakrabicka.sk)

Myšlienka týždňa
„Aby naše modlitby mohli ľahšie dôjsť až k Bohu, musíme k nim pridať spolu s almužnami a pôstami
aj krídla zbožnosti.“ (sv. Augustín)

