Okienko pre deti a mládež

LIST

List mamičke o tom, čo som vtedy nevedela a dnes viem
Viem, čo prežívaš. Pamätám si tie dni, ktoré sa mi zdali
rovnaké, tie noci plné dojčenia, tie dlhé dni do ďalšej výplaty.
Vedz však, že napriek tomu práve prežívaš tie najkrajšie roky
svojho života.
Stála som bezradne na ulici. Syn, ako už toľkokrát, opäť
zaťato zvraštil tvár a pustil sa do obrovského kriku. Dôvod sa
predsa vždy nájde. Okolo mňa sa motali ďalšie dve deti, jedno z
nich skoro práve skočilo pod auto, ďalšie kdesi odbehlo. Pocity
hanby a zúfalstva ma opäť prepadli. Tak ako včera, predvčerom. Ako som tam stála a napĺňal ma
dobre známy bezútešný pocit, okolo prešla staršia pani a prihovorila sa mi: „Pani zlatá, užívajte si
tieto chvíle, kým sa dá, deti rýchlo vyrastú. A ony tak rýchlo prejdú.“ Krásne chvíle? – pomyslela
som si, – veď môj život je len trápenie. A vtedy som to myslela vážne.
Čo som vtedy nevedela, dnes viem. Staršia pani mala svätú pravdu.
Keď sa spätne pozerám na svoj život počas materskej, uvedomujem si, že som príliš veľa času
strávila nad tým, ako sú moje deti vnímané inými a príliš málo som prežívala prítomný okamih.
Príliš kŕčovito som sa hnala za vlastnou predstavou dokonalej matky, ktorú som v sebe nikdy
nenaplnila a tak veľa podstatných vecí mi tým uniklo pomedzi prsty. Často som žila v pocite viny,
čo nezvládam, čo by sa dalo lepšie, čomu dávam málo a čomu možno zbytočne veľa.
Neurob tu istú chybu. Pretože, práve prežívaš najkrajšie roky a uver tomu, že ich plníš najlepšie,
ako vieš. Ja viem, že dnes to tak nevyzerá. Máš za sebou veľa neprespatých noci, už ani nevieš,
čo znamená odpočinok. Ráno pozbieraš posledné zvyšky síl a už na obed padáš od únavy. A
čaká ťa dnes toľko práce. Bábätku sa prerezávajú zúbky, nepustí ťa ani na okamih, starší práve
vrcholí v svojom období vzdoru. Nevieš, kedy si naposledy bola sama v obchode, kedy si mala
aspoň chvíľočku pre seba. Bojuješ, padáš a vstávaš. Vieš presne, čo by sa dalo robiť inak, v tvojej
predstave lepšie. To je však len klam, pretože dávaš všetko, čo máš. A Boh to vie… a oceňuje.
Ja dnes viem, že tieto chvíle pominú. Prejde čas, keď kupuješ detské kašičky a príde čas, keď v
letáku nezavadíš pohľadom na akciu na plienky. Keď obídeš materské centrá a výpredaj detského
oblečenia sa ťa už týkať nebude. Už je za mnou obdobie, keď mi voňavé bábätko spokojne spalo na
hrudi v ergonomickom nosiči, keď sme fotili ich prvé krôčiky, s úžasom sledovali všetky pokroky.
Keď sme s napätím čakali na prvé ultrazvuky počas tehotenstiev, odnášali si tri malé zázraky
z pôrodnice. Pomyselné hodinky nám tikajú a všetko je prechodný čas. Ešte donedávna som
kupovala vajíčko do auta, dnes kupujem druhorodenému školskú tašku. Z bábätka sa stala mala
slečna, zo zanovitého batoľaťa rozvážny chlapček, z toho, ktorého som nesmelo viedla prvýkrát do
škôlky, je dnes školák s vlastnými záujmami, vlastným pohľadom na svet.
Celý cirkus okolo detí je krásny. A dnes mi je za ním smutno. (Zuzana Rigdová, zdroj: internet)

Pôstne
zamyslenia
Úprimnú
vďaku prijmi, Pane, za to, že MAMA vravieť komu mám.
Za chvíle Tebou požehnané, čo s mamou denne prežívam.

Týždenník
farského
spoločenstva

sv. Ladislava

19

R Í M S K O K AT O L Í C K A FA R N O S Ť S V. L A D I S L AVA
KOŠICE - KOŠICKÁ NOVÁ VES
XVIII.

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (1. SV. PRIJÍMANIE)

13. 5. 2018

Eucharistia - zdroj našej lásky
Dobrý Ježišu, ďakujem Ti, že si prišiel ku mne.
Klaniam sa Ti a milujem Ťa.
Klaniam sa Ti spolu s mojím anjelom strážnym
i so všetkými anjelmi a svätými.
Prijímam Ťa ako svojho Pána a Spasiteľa.
Vezmi do svojich rúk vládu nad mojou dušou,
nad mojím životom, aby sa vo mne objavilo Božie kráľovstvo.
Aký som šťastný! Ty si môj a ja som tvoj.
Ty si vo mne a ja v tebe.
Pomáhaj mi, aby som sa vždy viac a viac podobal Tebe.
Aby som ťa vždy viac a viac miloval
a kvôli tebe aby som miloval všetkých svojich blížnych
a dobre robil každému.
Daj, aby som veľmi miloval Tvoju i moju nebeskú matku Máriu.
Zachovaj ma vo svojej láske a milosti.
Požehnaj ma a požehnaj i mojich rodičov
i všetkých mojich drahých. Amen.
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Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 14.5. 2018
16. 55
večeradlo
17. 45
sv. omša

Sv. Mateja, apoštola

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

+ Jolana a Ján Avuk

Utorok - 15.5. 2018
17. 45
sv. omša

+ Margita (2. výr.) a Jozef Nagy (44)

Streda - 16.5. 2018
7. 00
sv. omša

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
+ Mária Kandráčová

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

Štvrtok - 17.5. 2018
16. 30
adorácia
17. 45
sv. omša

+ Marián

Piatok - 18.5. 2018
17. 45
sv. omša

+ Andrej Kapušanský, kňaz

Sobota - 19.5. 2018
7. 00
sv. omša

+ Ondrej

NEDEĽA - 20.5. 2018
8. 00
sv. omša
11. 00
sv. omša

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO (TURÍCE)
+ Ondrej Köver
za farnosť

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

HRAŠOVÍK
NEDEĽA - 20.5. 2018
9. 30
sv. omša

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO (TURÍCE)
+ Alexander Balog (1. výr.)

Služba lektorov
ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO (TURÍCE) 20.5. 2018
11.00 hod.
1. čítanie
Jaroslava Valušová
1. čítanie
Ladislav Pytel
2. čítanie
Jaroslav Ondo ml.
2. čítanie
Katarína Pastorová
spoloč. modlitby Veronika Ondová
spoloč. modlitby Dušan Mikloš, Ing.
8.00 hod.

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

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

Modlitba ruženca
Helena Kavečanská

*Dnes je o 14.45 hod. májová pobožnosť.
*Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. PBZ za Vaše milodary.
*Zajtra bude sv. omša za účasti prvoprijímajúcich detí, po sv. omši pre nich agapé na fare.
*V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo
za duchovné povolania. Záväzný je iba jeden deň.
*Počas mája sa modlime Loretánske litánie - májovú pobožnosť pred sv. omšou (večer s kňazom).
Zároveň prebieha aj Novéna k Duchu Svätému.
*Prebieha 1. etapa rekonštrukcie (vstupné schodisko, južná strana). Počas stavebných prác používajte
prosím schodisko zo západnej strany (od hlavnej cesty) a dbajte na svoju bezpečnosť.
*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).

Farská púť s Rádiom Lumen
V sobotu 5. mája sa 18 veriacich z našej farnosti spolu s
duchovným otcom vybrali do Sanktuária Božieho milosrdenstva
v Krakove na 14. rozhlasovú púť Rádia Lumen. Cestovali sme
s veriacimi a p. kaplánom Michalom Škulkom zo susednej
farnosti Sv. Rodiny. Po štvorhodinovej ceste autobusom sme za
svitania došli na miesto púte o 4.15 hod. Následne sme sa rozišli
po pútnickom areáli: jedni do Sanktuária sv. Faustíny uctiť si jej
relikviu, iní do Slovenskej kaplnky na tichú adoráciu, ďalší sa
pripravovali prijať sv. zmierenia. Hlavný program začal o 9.00
hod. otvorením a príhovormi organizátorov z Rádia Lumen.
Potom nasledovala modlitba fatimského slávnostného ruženca.
Slávnostná sv. omša začala o 10. 30 hod. za účasti 80 kňazov a
asi 25 tisíc pútnikov z celého Slovenska sprevádzaná hudobným
doprovodom Scholy Cantorum zo Spišskej Kapituly.
Hlavným celebrantom bol Mons. Marek Forgáč, košický
pomocný biskup. Veriacim adresoval v homílii slová o slobode
ducha, o nezlučiteľnosti dvoch pohľadov na ňu a zdôraznil aj
potrebu pridŕžať sa viery, pretože práve tá nás udrží ako národ kresťanov aj ako jednotlivcov.
„Skutočná sloboda si vyžaduje rozvážne rozlišovanie. Kde sa ale začína a kde končí? Máme
tu potraty, gender ideológiu, extrémizmus, eutanáziu malého chlapca, o ktorej rozhodnú súdy
proti vôli rodičov. Máme ľudí, ktorí kritizujú nespravodlivosť, ale v ťažkých situáciách sú
necitliví voči iným. Čo robiť? Ako sa zachovať v takej spoločnosti? Akú cestu si máme zvoliť?
Nezabúdajme, že Ježiš hovorí Ja som cesta, pravda a život. Nech nás viera drží, v našej krajine
pod Tatrami,“ prosebne vyriekol o. biskup Marek Forgáč (zdroj: www.lumen.sk). Sv. omša
bola ukončená eucharistickou adoráciou.
Popoludňajší program vyplnilo aj vystúpenie rómskej gospelovej skupiny F6. Na záver
púte sme sa ešte pomodlili v Bazilike KBM a miestny o. biskup nám požehnal zakúpené
devocionálie. Potom sme sa už plní vďačnosti a duchovných zážitkov vrátili k autobusu a
pokračovali sme cestou domov odhodlaní žiť milosrdenstvo v praxi.
Alžbeta Nagyová

Myšlienka týždňa
„Podobať sa Márii znamená milovať pokoru a jednoduchosť. Čistota mravov a pokoj v slovách, v spôsoboch
i v srdci: to je láska k domovu a ku každodennej práci.“ (sv. Ján XXIII.)

