Okienko pre deti a mládež

LIST

Starostlivosť Dobrého pastiera
Milé deti a mládež, dnešná 4. veľkonočná nedeľa sa nazýva aj Nedeľou Dobrého pastiera.
Pán Ježiš raz rozprával ľuďom o ovečkách. Ovečky sa už doma nezvyknú chovať, vidíme ich
skôr na pastvinách, keď putujeme po našej krásnej krajine. Za čias Pána Ježiša boli stáda oviec
najväčším bohatstvom. Z ovčej vlny sa vyrábalo oblečenie a z mlieka sa vyrábal syr. Zároveň sa
baránky prinášali ako obeta v chráme. Každý pastier sa o svoje ovečky vzorne staral. Každú z
nich osobne poznal, volal ich po mene a vodil ich na šťavnatú pastvu. Ovečky išli za ním, lebo
poznali jeho hlas. Za cudzím človekom nešli, pretože jeho hlas nepoznali.
Pán Ježiš prirovnal seba samého k dobrému pastierovi. On je náš pastier a my sme jeho
ovečky. On každého z nás osobne pozná, nikto mu nie je cudzí. Stará sa o nás s láskou a chráni
pred každým nebezpečenstvom. Ďakujme mu dnes za to, že v jeho náručí sa môžeme ako verné
ovečky stále cítiť v bezpečí. Môžeme to vyjadriť aj modlitbou nasledujúceho žalmu.
Ž 23: Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým
vodám, dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som
mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú
mi útechou. Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi
napĺňaš až po okraj. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem
bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.
„Ja som dobrý pastier.
Poznám svoje
a moje poznajú mňa,
ako mňa pozná Otec
a ja poznám Otca.
Aj svoj život položím za ovce.”
(Jn 10, 14-15)

Týždenník
farského
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Modlime sa za mladých
Pane Ježišu, Tvoja Cirkev na ceste v ústrety k Synode
obracia svoj pohľad na všetkých mladých ľudí sveta.
Prosíme Ťa, aby s odvahou zobrali do rúk svoje životy,
zamerali sa na krajšie a hlbšie veci a zachovali si vždy slobodné srdce.
Daj aby mohli byť sprevádzaní múdrymi
a veľkorysými sprievodcami.
Pomôž im odpovedať na volanie,
ktorým sa obraciaš na každého z nich,
aby realizovali a naplnili svoj pravý životný projekt
a dosiahli šťastie.
Udržiavaj ich srdcia otvorené pre veľké sny
a urob ich pozornými na dobro pre bratov.
Tak ako milovaný učeník,
nech aj oni stoja pod Krížom,
aby mohli prijať tvoju Matku, ako dar od Teba.
Nech sú svedkami tvojho Zmŕtvychvstania
a vedia ťa rozoznať živého vedľa seba,
ohlasujúc s radosťou, že ty si Pán. Amen.
(Modlitba pápeža Františka ako príprava na Synodu o mladých)
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Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 23.4. 2018
16. 55
večeradlo
17. 45
sv. omša

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

ZBP Mária a rod.

Utorok - 24.4. 2018
17. 45
sv. omša

+ Viliam Lacko

Streda - 25.4. 2018
7. 00
sv. omša

Sv. Marka, evanjelistu
+ Mária Nagyová rod. Kristanová (2. výr.), Štefan, Milan, Anna

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

Štvrtok - 26.4. 2018
16. 30
adorácia
17. 45
sv. omša

+ Karol, Martin, Štefan Pastor

Piatok - 27.4. 2018
17. 45
sv. omša

+ Helena a Juraj a ost. z rod.

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

Sobota - 28.4. 2018
7. 00
sv. omša
16. 00
sobášny obrad

+ Mária Kandráčová

NEDEĽA - 29.4. 2018
8. 00
sv. omša
11. 00
sv. omša

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
+ Mária Palaščáková RB (1. výr.)
za farnosť

HRAŠOVÍK
NEDEĽA - 29.4. 2018
9. 30
sv. omša

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
+ Jolana Köverová

Služba lektorov
5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 29.4. 2018
11.00 hod.
1. čítanie
Jaroslav Ondo ml.
1. čítanie
Alžbeta Nagyová
2. čítanie
Veronika Ondová
2. čítanie
Michaela Spišiaková
spoloč. modlitby Jaroslava Valušová
spoloč. modlitby Mária Nagyová
8.00 hod.

28.4. KNV - V. skupina

Modlitba ruženca
Hrašovík - I. skupina

Ohlášky pred presbyterátom
Diakon MICHAL LACKO patriaci do tejto farnosti, chce prijať kňazské svätenie. Kto
by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to v priebehu budúceho týždňa zahlási
na farskom úrade.
(Arcibiskupstvo Košice)

Duchovné zamyslenie
POČÚVAŤ, ROZLIŠOVAŤ A ŽIŤ PÁNOVO POVOLANIE
Drahí bratia a sestry, v októbri 2018 sa bude konať 15. riadne plenárne zhromaždenie Biskupskej
synody, ktoré sa bude venovať mládeži, predovšetkým vzťahu mladých, viery a povolania. Pri tejto
príležitosti budeme mať možnosť hlbšie pochopiť, ako veľmi je Božie povolanie na radosť centrom
nášho života a ako je práve ono „Božím plánom pre mužov a ženy každej doby“ (Biskupská synoda,
15. riadne plenárne zhromaždenie, Mladí, viera a rozlišovanie povolania, Úvod).
(...) Aj v týchto nepokojných časoch nám tajomstvo vtelenia pripomína, že Boh nám stále ide
v ústrety a je to Boh - s nami, ktorý prechádza často prašnými ulicami nášho života, chápe našu
spaľujúcu túžbu po láske a šťastí a volá nás na radosť. Pri všetkej rozmanitosti a špecifickosti
každého povolania, či už osobného alebo cirkevného, ide o to, počúvať, rozlišovať a žiť toto
Slovo, ktoré nás zhora povoláva. Ono nám zároveň umožňuje zúročiť naše talenty, no robí nás tiež
nástrojmi spásy vo svete a ukazuje nám cestu k plnosti šťastia.
Tieto tri aspekty – počúvanie, rozlišovanie a prežívanie – rámcujú aj začiatok Ježišovho poslania:
po dňoch modlitby a duchovného boja na púšti navštívil synagógu v Nazarete a započúval sa tu do
Božieho slova, v ktorom spoznal poslanie, ktoré mu Otec zveril, a ohlásil, že ho prišiel uskutočniť
„dnes“ (porov. Lk 4, 16 – 21).
(...) 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. Najsvätejšia Panna Mária, mladé dievča z periférie, ktoré vypočulo, prijalo a žilo Božie
Slovo, ktoré sa stalo telom, nech nás vždy chráni a sprevádza na našej ceste.

(Z Posolstva Sv. Otca Františka na 55. Svetový deň modlitieb za duchovné povolania)

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

Upratovanie

*Dnes (Dobrý pastier) je zbierka na Kňazský seminár. PBZ za Vaše milodary.
*Dnes je v Kňazskom seminári v Košiciach Deň otvorených dverí, pripravený je bohatý program.
Môžete sa pridať: MHD o 14.03 hod. Každý je vítaný.
*V piatok bude o 17.00 hod. stretnutie prvoprijímajúcich detí, po ňom je sv. omša.
*Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby chrámu. PBZ za Vaše milodary.
*V stredu (18.4.) sme začali s rekonštrukciou vstupného schodiska (južná strana). Počas stavebných
prác používajte prosím schodisko zo západnej strany (od hlavnej cesty) a dbajte na svoju bezpečnosť.
*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).

Tomáš Ondruš

Myšlienka týždňa
„Ja som pastier oviec; ja som cesta, pravda a život; ja som dobrý pastier, poznám svoje
a moje poznajú mňa. Aleluja.“ (ant.)

