Okienko pre deti a mládež
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Vykročme s odvahou (ADSM 2018)
V Košickej arcidiecéze sa stretnutie mládeže so svojím (arci)biskupom
uskutočňuje pravidelne prvú sobotu po Veľkej noci, pred nedeľou Božieho
milosrdenstva. Naša posádka sa už tradične po roku opäť vybrala na toto
podujatie, ktoré sa tentokrát konalo po desiatich rokoch v Humennom. Mottom
tohtoročného stretnutia bola odvaha a biblický citát „Neboj sa Mária, našla
si milosť u Boha.” (Lk 1,30) Po minuloročnej skúsenosti sme sa na sobotu
7. apríla veľmi tešili. Z Košíc sme autom spolu s duchovným otcom vyrazili
pár minút po pol ôsmej a cestu sme si spríjemnili slávnostným ružencom
a spoločnými rozhovormi. Po registrácii sme sa usadili a vychutnali si program
v športovej hale, kde nechýbala ani skupina MaranaTha a ich chvály, či mladí,
ktorí zdramatizovali 7 hlavných hriechov. Otec biskup Marek rozprával o
mladej žene, ktorá sa volala Chiara Corbella Petrillo (*1984 +2012). Bola to manželka a matka,
ktorá milovala svoje dieťa natoľko, že obetovala preň svoj život. Motivačný príhovor mal aj
moderátor akcie, ktorý nám zdelil jednu dôležitú informáciu – „Naša vlasť je v nebi.“ Na toto by
sme nemali nikdy zabúdať, lebo najdôležitejšie je to, kam smerujeme.
Dostali sme pozvanie aj na blahorečenie (presný dátum bude oznámený neskôr) Anky
Kolesárovej – 16 ročného dievčaťa, ktoré zomrelo ako mučeníčka pri obrane svojej čistoy.
Po skončení programu v hale sme sa presunuli na základnú školu, kde sa konali workshopy.
Ponuka bola už tradične bohatá. Mohli sme si vybrať z diskusných, tvorivých, pohybových alebo
spoločenských. Témou celého stretnutia bola odvaha (O2H).
Bývalý jadrový fyzik z Košíc nám vysvetľoval, že niektorí ateisti sú zástancami „bájok“. Mal
tým na mysli to, že ich argumenty sa nedajú dokázať a ani vyvrátiť, tým pádom sa to nemôže
pokladať za vedecký fakt. Podnikateľ, ktorý sa venuje financiám nás zase obohatil o princípy toho,
ako podnikať a podnikať správne. Stačí dodržiavať päť jednoduchých princípov: 1. Bohu patrí
všetko. (Žalm 24) 2. Míňaj menej ako zarobíš. 3. Stanov si dlhodobé ciele. 4. Urob všetko preto,
aby si sa vyhol dlhom. 5. Buď štedrý.
Po workshopoch nasledovala už len svätá omša v kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa v Humennom,
ktorú celebroval pomocný biskup Mons. Marek Forgáč a ktorý nás múdro povzbudil odvážnymi
slovami. Nemáme sa báť veriť. A nemáme sa báť ohlasovať našu vieru, veď Ježiša treba hlásať
všade tam, kam ideme. Slová adresoval aj konkrétne nám mladým (v počte 730) - máme byť
odvážni mladí kresťania s veľkorysým srdcom. Na to nemáme nikdy zabúdať. A na záver nám
pripomenul, že máme srdcom vidieť, srdcom horieť a srdcom veriť.
Náš výlet sme zakončili pizzou a potom sme už len ospalí smerovali domov. Tento deň sme si
spolu poriadne užili a načerpali mnoho duchovnej sily. O rok sa určite zúčastnime zas!
Nina a Adam
Slovo o. biskupa Marka: „Mladých by som chcel predovšetkým povzbudiť k odvahe,
ale nie k lacnej odvahe, skúšať všeličo v živote, riskovať a hazardovať, ale povzbudiť ich k
skutočnej odvahe. To znamená k odvahe vedieť žiť a zastávať pravdivé hodnoty, vedieť za ne
aj zabojovať, vedieť si chrániť svoju dušu v dnešnom svete. Toto všetko si vyžaduje veľmi veľa
odvahy.“
(www.ke-arcidieceza.sk)
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Staňme sa eucharistickými ľuďmi
Kresťania nejdú na svätú omšu preto,
aby si vykonali týždennú povinnosť a vzápätí na všetko zabudli, to nie.
Kresťania chodia na omšu, aby sa zúčastnili na Pánovom utrpení
a zmŕtvychvstaní a aby potom žili väčšmi ako kresťania – začína sa
úsilie o vydávanie kresťanského svedectva.
Vychádzame z kostola, aby sme «išli v pokoji»
a vnášali Božie požehnanie do každodenných aktivít,
do našich domovov, na pracoviská,
do činností pozemského mesta, „oslavujúc Pána naším životom“.
Pri svätej omši sa „učíme stávať sa eucharistickými mužmi a ženami“.
Znamená to nechať Krista, aby konal v našom konaní – aby jeho myšlienky
boli našimi myšlienkami, jeho pocity tými našimi,
jeho rozhodnutia našimi rozhodnutiami.
Toto je svätosť: konať tak, ako konal Kristus je kresťanskou svätosťou.
(pápež František)
Týždeň modlitieb za duchovné povolania (16. - 22.4.)
„Pán nás volá aj dnes, aby sme ho nasledovali. Nesmieme čakať, kým budeme
dokonalí, aby sme mu veľkodušne odpovedali naším „hľa, tu som“, ani sa nesmieme
ľakať našich hraníc a našich hriechov, ale máme s otvoreným srdcom poslúchnuť
Pánov hlas. Počúvať ho, rozlišovať naše osobné poslanie v Cirkvi a vo svete, a
napokon ho prežívať práve v dnešný deň, ktorý nám Pán dáva.“ (pápež František)
Aktuálne číslo LISTU SV. LADISLAVA nájdete aj na farskej internetovej stránke.
www.knv.rimkat.sk

Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 16.4. 2018
16. 55
večeradlo
17. 45
sv. omša

+ Anna Krausová

Utorok - 17.4. 2018
17. 45
sv. omša

+ Štefan a Margita

Streda - 18.4. 2018
7. 00
sv. omša

+ Alžbeta (30. výr.) a Juraj

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

Štvrtok - 19.4. 2018
16. 30
adorácia
17. 45
sv. omša

+ Pavol Belanský

Piatok - 20.4. 2018
17. 45
sv. omša

ZBP Emil Spišiak (55 r.)

Sobota - 21.4. 2018
7. 00
sv. omša
16. 00
sv. omša (sobáš)

ZBP Edita
ZBP novomanželia Matej a Jaroslava

NEDEĽA - 22.4. 2018
8. 00
sv. omša
11. 00
sv. omša

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
poďakovanie Emília a rod.
za farnosť

Ohlášky
*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

Služba lektorov
4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 22.4. 2018
11.00 hod.
1. čítanie
Emília Beňáková
1. čítanie
Katarína Pastorová
2. čítanie
Jaroslav Ondo st.
2. čítanie
Dušan Mikloš, Ing.
spoloč. modlitby Ladislav Kuc
spoloč. modlitby Ladislav Pytel
8.00 hod.

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

21.4. KNV - IV. skupina

Modlitba ruženca
Hrašovík - VI. skupina

syn Ladislava a Bernadety rod. Nagyovej

dcéra Jána a Anny rod. Radačovskej

Košice - Dargov. hrdinov

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

Duchovné zamyslenie

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
ZBP František a Mária (40 r. manž.)

Upratovanie

Dňa 21.4.2018 v Košickej Novej Vsi chcú uzavrieť sv. manželstva:
Mgr. Jaroslava BRATRUOVÁ
Mgr. Matej PYTEL
a
Košická Nová Ves

HRAŠOVÍK
NEDEĽA - 22.4. 2018
9. 30
sv. omša

*V piatok bude o 17.00 hod. stretnutie prvoprijímajúcich detí, po ňom je sv. omša.
*Na budúcu nedeľu (Dobrý pastier) bude zbierka na Kňazský seminár. PBZ za Vaše milodary.
*Na budúcu nedeľu je v Kňazskom seminári v Košiciach (Hlavná 91) Deň otvorených dverí, kde
bude pripravený bohatý duchovný a kultúrny program. Ste srdečne pozvaní.
*V sobotu 5.5. plánujeme Farskú púť Rádia Lumen do Krakova v prípade dostatočného záujmu.
Odchod autobusu v sobotu o 02.00 hod. Cena: cca 15.- eur/os. Záujemcovia, zapíšte sa do zošita.
*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).

Alžbeta Nagyová

Čím je človek bez viery vo vzkriesenie? Istá agentúra pri sociologickom prieskume zistila,
že percento tých, ktorí sa vyhlasujú za veriacich kresťanov je vyššie ako tých, ktorí veria v
zmŕtvychvstanie a vzkriesenie tela. Tento štatistický údaj je šokujúci a zarmucujúci zároveň.
Byť kresťanom, považovať sa za veriaceho a neveriť pritom v zmŕtvychvstanie, pochybovať o
historickosti Kristovho zmŕtvychvstania i o našom vlastnom budúcom vzkriesení s Kristom je
totiž paradoxom, vnútorne si odporujúcim.
Viera vo vzkriesenie z mŕtvych nie je len voliteľný doplnok akéhosi etického učenia, ktoré
môže byť na kresťanstve tak všeobecne sympatické, ale je to podstata a dôvod celého kresťanstva.
Viera v zmŕtvychvstanie a viera v Boha sú neodlučiteľné. Popieranie jedného je popieraním aj
druhého. A popieranie existencia Boha vedie k uzáveru, ktorý lapidárne vyjadril ruský spisovateľ
Dostojevskij slovami: „Ak Boha niet, všetko je dovolené“.
Bez viery v zmŕtvychvstanie by sme museli žiť v strašnej predstave, že definitívnym cieľom
nášho celoživotného putovania je smrť a cintorín a že za nimi je potom už len tma a ničota.
Keby sme pripustili túto alternatívu, tak by sme došli do paradoxu, že by sme museli pripustiť,
že celý ľudský život je jedno veľké absurdum, jedna obrovská nezmyselná, ba zlomyseľná
nespravodlivosť. Potom by nemalo zmysel naozaj nič – ani láska, ani obetavosť, ani ohľaduplnosť
– užime si čo najviac si dokážeme zo života urvať, kašlime na všetko čo nám neprináša pôžitok,
a nakoniec si povedzme – celý život je jeden veľký nezmysel. ... Strašná predstava chaosu.
Našťastie však vieme, že tomu nie je tak! Kristovo zmŕtvychvstanie nás presviedča o tom, že
smrť a hrob, sú len prestupnou stanicou. A naším životom, našim každodenným rozhodovaním
a v konečnom dôsledku našim posledným životným rozhodnutím, spolu s našim posledným
výdychom môžeme slobodne určiť, ktorým smerom sa jednoznačne, nemeniteľne a nenávratne
poberie náš „ďalší život“.
(arcibiskup Cyril Vasiľ SJ)

Myšlienka týždňa
„Jedinou neporaziteľnou zbraňou je láska, pretože má moc odzbrojiť sily zla.“ (pápež František)

