Okienko pre deti a mládež

LIST

Chrám je domom modlitby
Milé deti a mládež, dnes slávime 3. pôstnu nedeľu. V evanjeliu počujeme o tom, ako Ježiš
robí poriadok v Jeruzalemskom chráme. Počas Veľkej noci sa mnoho pútnikov z celého Izraela
vydávalo na cestu do Jeruzalema, pretože tu stál jediný Boží chrám v celej krajine. Ježiš tiež
putoval do Jeruzalema na sviatky. Chcel navštíviť chrám - príbytok Pána Boha, svojho Otca.
Keď prišiel do Jeruzalema, videl na chrámovom nádvorí veľký neporiadok a zmätok. Ľudia
sa dohadovali a vyjednávali ceny za baránky, holuby a iné zvieratá, ktoré chceli obetovať Bohu
za svoje hriechy. Peňazomenci nervózne štrngali mincami a ponúkali na výmenu zvláštne chrámove peniaze. Ježiš videl, že málokto sa skutočne zaujíma o Pána Boha a o to, čo od nás Pán
Boh skutočne chce. Pre Pána Ježiša bol chrám miestom, kde sa môže stretnúť so svojím Otcom,
Pánom Bohom. Nemohol sa už dlhšie na to trhovisko pozerať a veľmi sa rozhneval. Začal obchodníkov a peňazomencov z chrámu svojho Otca vyháňať.
Ľudia sa na neho hnevali: „Ako nám dokážeš, že máš právo toto urobiť?“ Pán Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a ja ho za tri dni postavím.“ Nikto tým slovám nerozumel, ani
Ježišovi učeníci, ktorí tu boli s ním. Pán Ježiš ale hovoril o chráme svojho Tela. Jeho Telo je ako
chrám, v ktorom prebýva Boh. Keď Ježiša zabijú, bude to akoby zbúrali chrám v Jeruzaleme. Ale
on vstane z mŕtvych tretieho dňa a bude opäť živý.
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TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

4. 3. 2018

MODLITBA K UKRIŽOVANÉMU

Dobrý a preláskavý Ježišu,
pred Tvojou tvárou padám na kolená
a s celou vrúcnosťou duše Ťa prosím a žiadam:
dobrotivo do môjho srdca vtlač city
živej viery, nádeje a lásky,
ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi
a pevné odhodlanie ich napraviť.
Dobrý Ježišu,
s veľkým dojatím a bolesťou duše,
uvažujem a rozjímam o Tvojich piatich ranách.
Mám pred očami, čo o Tebe do tvojich úst
vložil prorok Dávid:
Prebodli mi ruky aj nohy,
môžem si spočítať všetky svoje kosti (Ž 22,17).
V piatky Pôstneho obdobia možno získať po svätom prijímaní pred obrazom
Ježiša Krista Ukrižovaného touto modlitbou úplné odpustky.
Aktuálne číslo LISTU SV. LADISLAVA nájdete aj na farskej internetovej stránke.
www.knv.rimkat.sk

Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 5.3. 2018
15. 55
večeradlo
16. 45
sv. omša

+ Pavol Belanský

Utorok - 6.3. 2018
16. 45
sv. omša

+ Helena Spišáková

Streda - 7.3. 2018
7. 00
sv. omša

+ Mária Kandráčová

Štvrtok - 8.3. 2018
15. 30
adorácia
16. 45
sv. omša

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

Arcidiecézne púte
*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

+ Johana Orosová

Piatok - 9.3. 2018
16. 45
krížová cesta
sv. omša

+ Ondrej Seliga a rodičia Seligovi a Nagyovi

Sobota - 10.3. 2018
7. 00
sv. omša

+ Viliam Lacko

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

Teologická fakulta - Katolícka univerzita v Ružomberku (Hlavná 89, 041 21 Košice)
Katolícka teológia, náuka o rodine, sociálna filozofia, sociálna práca a učiteľstvo
Podmienky prijatia v roku 2018/19: pre bakalársky stupeň: úplné stredné vzdelanie; pre
magisterský stupeň: ukončené bakalárske štúdium. Rešpektovanie katolíckeho ducha univerzity.
Termín podania prihlášky: do 30.04.2018.
Je potrebné vypísať aj elektronickú prihlášku na adrese: http://e-prihlaska.ku.sk Ďalšie
informácie: www.ku.sk. Termín prijímacieho konania: 18.06.2018 a 19.06.2018
Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach.
Žiadosť o prijatie je potrebné poslať do 31. marca 2018 na adresu: Kňazský seminár sv. Karola
Boromejského, Hlavná 91, 042 03 Košice.
K žiadosti je potrebné pripojiť list, v ktorom kandidát objasní dôvody, pre ktoré sa hlási do
seminára. Termíny pohovorov pre prijatie do kňazského seminára budú oznámené individuálne.
Detailnejšie informácie sú na internetovej stránke www.kske.sk. Zároveň je potrebné prihlásiť
sa na štúdium na Teologickej fakulte v Košiciach.

Piatok - 9.3. 2018
15.00
krížová cesta
4. PÔSTNA NEDEĽA
za farnosť

Úmysly apoštolátu modlitby - marec

Služba lektorov
4. PÔSTNA NEDEĽA
11.3. 2018
8.00 hod.
11.00 hod.
1. čítanie
Alžbeta Nagyová
1. čítanie
Jolana Raďaková
Texty liturgických
2. čítanie
Darina Ondrušová
2. čítanie
Ondrej Raďak
čítaní nájdete na
spoloč. modlitby Anna Gunglová
spoloč. modlitby Alexandra Fabianová
www.lc.kbs.sk

10.3. KNV - III. skupina Hrašovík - VI. skupina

II. SVÄTÁ ZEM
v dňoch 15. – 22.10. 2018. V cene 650,- € je zahrnuté: letecká doprava, 6 x ubytovanie s polpenziou
a doprava klimatizovaným autobusom.

Prijímacie konanie TF KU

HRAŠOVÍK

Upratovanie

I. LURDY v dňoch 8. – 10.05. 2018. V cene 550,- € je zahrnuté: letecká doprava, 2 x ubytovanie s
raňajkami, 2 x večera, 1 x obed, doprava a poistenie.

Prihlášky: AWERTRAVEL: 034/6513896; 0905/974 264; awertravel@awertravel.sk. Viac info na
www.ke-arcidieceza.sk alebo na www.awertravel.sk.

NEDEĽA - 11.3. 2018
4. PÔSTNA NEDEĽA
8. 00
sv. omša
+ Ondrej Kandráč (1. výr.)
11. 00
sv. omša
+ Milan, Mária a Imrich
14. 30
pôstne zamyslenie
krížová cesta

NEDEĽA - 11.3. 2018
9. 30
sv. omša
14. 00
krížová cesta

*Dnes sú kríž. cesty o 14.30 hod. v KNV (lektori) s pôst. zamyslením, v Hrašovíku o 14.00 hod.
*V piatok o 16.45 hod. bude kríž. cesta a sv. omša za účasti (prvoprijímajúcich) detí i katechéza.
*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.
*Zbierka na potreby chrámu činila v KNV 309,51 € a v Hrašovíku 70,- €. PBZ za 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
Alžbeta Nagyová

Evanjelizačný úmysel: Aby celá Cirkev rozpoznala naliehavosť formácie k duchovnému
rozlišovaniu pre jednotlivcov i pre spoločenstvá.
Úmysel slovenských biskupov: Nech nás Kristov pôst vedie k tomu, aby sme sa v pôstnej
dobe aj my zdravo zapierali.

Myšlienka týždňa
„Ruženec nie je „mnohovravnosť v modlitbe“. Ani katolícky modlitebný mlynček. Ruženec je pomôcka zotrvať
pri jedinej myšlienke; nazrieť do podstaty našej záchrany.“ (www.zamyslenia.kbs.sk)

