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Z homílie o. arcibiskupa na MIKE 2018
Bratia kňazi, milí naši miništranti, drahí bratia a sestry v Kristovi!
Nedávno som sa vrátil z púte v Lurdoch. Je to nádherné miesto,
kde prichádza veľmi veľa pútnikov. Bol už niekto z vás v Lurdoch,
vo Francúzsku? Vy si Lurdy viete aspoň trošku predstaviť z fotiek
a obrázkov a poznáte celý príbeh zjavenia Panny Márie malej
Bernadete. Je to už 160 rokov odvtedy, čo sa to stalo.
Tá krásna pani, ktorá sa zjavila Bernadete nakoniec pri ďalších zjaveniach – dokopy sa
Bernadete zjavila 18-krát – povedala jej aj svoje meno: Som Nepoškvrnené počatie! Potvrdila, že
je bez hriechu od počatia.
Bernadeta sa po tomto zjavení veľmi zmenila. Rada chodievala na svätú omšu, rada sa modlila.
Panna Mária jej povedala: „Nesľubujem ti, že budeš šťastná v tomto živote, ale v druhom, áno!“
Aký to je ten druhý život? – Áno, je to večný život pri Bohu, v nebi.
Bernadeta pochopila, že na tomto svete bude šťastná iba vtedy, keď bude slúžiť druhým ľuďom,
keď sa za nich bude obetovať, keď za nich bude bojovať a zápasiť. Preto ani my nemôžeme pozerať
iba na seba, ale musíme myslieť na druhých, zvlášť na tých, ktorí sú slabí a potrebujú našu pomoc.
Keď slúžime druhým, staviame si schody do neba.
Milí miništranti, v živote zažijete chvíle, keď budete mať radosť z toho, že slúžite druhým
ľuďom. Ale prídu aj chvíle, keď budete sklamaní. Ale keď zostanete blízko pri Ježišovi, budete
vedieť pohnúť s každým problémom. Bude to možno ťažký zápas, ale nevzdávajte sa! Kto má
Boha na svojej strane, nemôže prehrať životný zápas!!! Žiaden zápas, v ktorom bojujeme v Božích
farbách, nemôžeme nikdy prehrať!
.... Pamätajme však, že najväčší zápas za Božie farby sa odohral na Kalvárii. Tam Pán Ježiš,
na kríži, zvíťazil nad zlom a hriechom. On je najväčší víťaz, lebo obetoval svoj vlastný život
za našu záchranu. A my sme jeho, jeho bratmi a sestrami. Od krstu patríme k nemu. My máme
povzbudzovať jeho farby – jeho mužstvo.
Vy, drahí miništranti, keď sa chystáte na svätú omšu, obliekate si väčšinou čierno-biele šaty.
Vy tiež pri oltári tvoríte jeden tím, jedno mužstvo. Keď idete k oltáru, modlíte sa spolu, tak ako
hokejisti pred zápasom keď sa ešte v šatni zjednotia okolo brankára a spolu sa povzbudzujú,
dodávajú si odvahu spoločným pokrikom a potom idú na zápas. Vy, keď idete bojovať za Božie
farby, prednášate spoločnú modlitba a povzbudzujete sa, aby ste v tejto službe miništranta vydržali.
Slúžite samému Ježišovi, pretože pri každej svätej omši sa znovu sprítomňuje Ježišova obeta na
Kalvárii, jeho boj i víťazstvo! Keď mu slúžite, ste na strane víťazov! Tešte sa z toho a dajte to vždy
najavo!
Milí miništranti, zostaňte aj naďalej takí ochotní, akí ste, a pomáhajte svojim kňazom vo
farnostiach. Vy ste pre vašich ľudí vo farnosti svetlom z neba, ste pre nich povzbudením, keď vás
vidia slúžiť pri oltári. Hľadajte spolu s Pannou Máriou, ako sa dostať ešte bližšie k Ježišovi, jej
Synovi. Ona vám poradí, ona vás bude sprevádzať. A ona niektorým z vás aj pomôže, aby ste stáli
nielen pri oltári, ale raz, ak Pán Boh bude chcieť, aj za oltárom ako jeho kňazi. AMEN!
(Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita)
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 18.30 do 19.30 hod. okrem prikázaných sviatkov a dní pracovného pokoja.

sv. Ladislava

Týždenník
farského
spoločenstva

22

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.

DEVIATA NEDEĽA V CEZR. OBDOBÍ

3. 6. 2018

Srdce plné lásky
Pán nás prijal
do svojho Srdca,
lebo pamätá
na svoje milosrdenstvo.
(ant.)
Pôvodca sveta, všetkých krás,
ó, Kriste, Vykupiteľ náš,
Svetlo zo Svetla Otcovho,
Boh pravý z Boha pravého!
Láska ťa prinútila zas
smrteľné telo vziať si z nás,
bys’ to, čo Adam premrhal,
ty, nový Adam, získal nám.
Veď láska tvoja všemocná
dala vznik zemi, stvorenstvám
a chyby otcov odpúšťa,
sníma nám putá otroctva.

Nech z tvojho srdca nesmierne
žiari moc lásky vznešenej,
by ľudstvo z tohto prameňa
čerpalo milosť spasenia.
Preto ním prešla kopija,
by nás krv, voda obmyla,
prúdiaca z boku, z jeho rán;
tak trpel za nás Kristus Pán.
Buď sláva tebe, Kriste náš,
že milosť srdcom rozlievaš,
i Otcu, Duchu milosti
po všetky veky večnosti. Amen.

Aktuálne číslo LISTU SV. LADISLAVA nájdete aj na farskej internetovej stránke.
www.knv.rimkat.sk

Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 4.6. 2018
16. 55
večeradlo
17. 45
sv. omša

+ Jozef (3. výr.) a ost. z rod. Lörincovej

Utorok - 5.6. 2018
17. 45
sv. omša

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
ZBP Ružena Eliášová (60 r.)

Streda - 6.6. 2018
7. 00
sv. omša

+ Alžbeta, Imrich, Ján a ost. z rod.

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

Štvrtok - 7.6. 2018
16. 30
adorácia
17. 45
sv. omša

+ Dávid H.

Piatok - 8.6. 2018
17. 45
sv. omša

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
+ Margita Nagyová (Herl.)

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

NEDEĽA - 10.6. 2018
8. 00
sv. omša
11. 00
sv. omša

10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
ZBP Ján Lengyel (75 r.) a Pavol (18 r.)
ZBP Margita (75 r.)

Piatok - 8.6. 2018
16. 45
sv. omša

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
+ Michal Dorčo, kňaz

NEDEĽA - 10.6. 2018
9. 30
sv. omša

10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
za farnosť

Služba lektorov
10. NEDEĽA

10.6. 2018
11.00 hod.
1. čítanie
Dušan Mikloš, Ing.
2. čítanie
Ladislav Pytel
spoloč. modlitby Katarína Pastorová

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

9.6. KNV - IV. skupina

Modlitba ruženca
Hrašovík - I. skupina

syn Jána a Heleny rod. Staňovej

dcéra Romana a Jarmily rod. Kachmanovej

Košice - Juh

Duchovné zamyslenie

HRAŠOVÍK

Upratovanie

Dňa 23.6.2018 v Košickej Nove Vsi chcú uzavrieť manželstvo:
Tomáš Jurko
Veronika Domanová
a

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

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
+ Mária a Jozef Eliáš

1. čítanie
Veronika Ondová
2. čítanie
Jaroslava Valušová
spoloč. modlitby Jaroslav Ondo ml.

Ohlášky pred manželstvom

Hrašovík

Sobota - 9.6. 2018
7. 00
sv. omša

8.00 hod.

*Dnes je o 14.45 hod. prvonedeľná pobožnosť.
*V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom
recitovaní modlitby Jesu dulcissime - Najmilší Ježišu, predpísanú na túto slávnosť, môže za
obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
*Do budúcej nedele odovzdajte prosím do schránky v kostole návratku duchovnej kytice novokňaza.
*Ďakujem tým, ktorí zadovážili stromčeky (MÚ MČ) a pripravili oltáriky na slávnosť Božieho Tela.
*Zbierka na potreby chrámu činila v KNV 312,80 € a v Hrašovíku 80,- €. PBZ za Vaše milodary.
*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).

Tomáš Ondruš

Božské Srdce. Poľský spisovateľ Zbigniew Trzaskowski opísal zaujímavú udalosť.
18 - ročný Američan, Jozef Harrison, napriek tomu, že nemal žiadnu hormonálnu ani
genetickú poruchu, meral len 130 cm a vážil 35 kg; tak 18 - ročný Jozef vyzeral ako
9 - ročné dieťa. Lekári si dlho nedokázali vysvetliť tento prípad a nájsť príčinu, ktorá
brzdila rast organizmu mladého muža. Nakoniec ju jeden lekár objavil. Zistil, že Jozefovi
sa v detstve, pod vplyvom silného úderu tvrdou loptou do hrude, vytvorila okolo srdca
vápenatá škrupina hrubá až 3 mm. Škrupina bola taká tvrdá, že pri operácii ju bolo treba
lámať kliešťami. Tvrdý povlak okolo srdca zadržiaval jeho vzrast aj celý krvný obeh, takže
Jozefovho telo nemohlo normálne rásť.
Toto je zriedkavý prípad v dejinách medicíny, ale je oveľa častejší v dejinách ducha.
Srdce človeka, ktorý hreší, je pokryté škrupinou hriechu, ktorá znemožňuje jeho
normálne fungovanie. Jeho dobrota a milota, nie je taká, ako by mala . Preto v hriešnych
ľuďoch pomaly odumiera duchovný život a títo sú na seba nespravodliví a zlí. Slávnosť
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho nám ponúka uzdravenie. Pred nami stojí najdokonalejší
„Lekár – Kardiológ“, ktorý vykonáva najlepšie operácie ľudského srdca – ľudského
správania. Je to Ježiš Kristus, ktorý rozbíja a odstraňuje všetky tvrdé škrupiny ľudských
sŕdc. Ak o to robí? Aké lieky používa? Jeho hlavným liekom je milosrdná láska. V litániách
sa modlíme: Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky – zmiluj sa nad nami!
Ten najdrahší liek – Božia láska – je rozdávaný zadarmo. (Mons. Marián Chovanec)

Myšlienka týždňa
„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.” (ant.)

