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Sme Božími vyslancami
Milé deti, vedel by sa niekto z Vás predstaviť? Čo to znamená? Ak
sa viem predstaviť, viem povedať ako sa volám krstným menom a
priezviskom a kde bývam. Poznám svoje krstné meno, ktoré mi vybrali
rodičia pred mojím narodením. Poznám svoje priezvisko, ktoré mám
rovnaké ako otecko a znamená, že k oteckovi a k mamičke patrím.
Poznám svoje bydlisko, ktoré mám rovnaké s rodičmi. Bývame tam všetci spolu, je to náš
spoločný domov. Ak sa viem predstaviť, priznávam sa tým k svojim rodičom, k svojmu
domovu a každému, komu sa predstavím, hovorím: „Mám rád svojich rodičov, patrím
k nim, som ich dieťa a tak, keď spoznáš mňa, spoznáš vlastne aj ich. Som reprezentant
(vyslanec) našej rodiny. Už som natoľko veľký, že sa viem predstaviť a moja rodina ma
môže poslať k druhým ľuďom.
Milé deti, sme nielen vyslanci svojej rodiny, ale sme aj vyslanci, reprezentanti svojho
nebeského Otca - Boha. Sme učeníci Ježiša Krista. Viete sa predstaviť ako Ježišovi učeníci?
To by mohla byť dobrá úloha na premýšľanie, ale ja vám odpoveď prezradím hneď. Ako
Ježišov učeník sa druhým predstavím tým, že sa viem prežehnať. A znakom kríža zase
hovorím druhým, že patrím Ježišovi. Preto nemôžem kríž robiť “ledabolo” a nesústredene.
To by som nebol tým správnym vyslancom nebeského Otca. To je potom rovnaké, akoby
som škaredo komolil meno svoje a svojich rodičov. A to by som určite nechcel.
JEŽIŠ poslal svojich učeníkov, aby išli učiť a uzdravovať ľudí. Škrtni tie veci, ktoré si
nemali vziať so sebou na cestu a vymaľuj tie, ktoré si mali so sebou vziať.
VECI (NE)POTREBNÉ JEŽIŠOVÝM UČENÍKOM NA CESTU
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Modlitba kajúceho žalmu
Mnoho pokrstených žije akoby Kristus neexistoval
Boh sa neprispôsobuje predsudkom ľudí.
Musíme sa pousilovať otvoriť si srdcia a myseľ,
aby sme dokázali prijať Božiu realitu,
ktorá nám prichádza v ústrety.
Znamená to mať vieru: nedostatok viery
je prekážkou Božej milosti.
Mnoho pokrstených žije tak,
akoby Kristus vôbec neexistoval:
opakujú sa gestá a znaky viery,
ale tým nekorešponduje reálne primknutie sa
k osobe Ježiša a k jeho Evanjeliu.
Každý kresťan – my všetci, každý jeden z nás – je povolaný
prehlbovať túto svoju základnú príslušnosť,
usilujúc sa svedčiť o nej dôsledným životom,
ktorého vedúcou myšlienkou bude vždy láska.
Prosme Pána, aby na príhovor Panny Márie roztopil
tvrdosť sŕdc a úzkoprsosť myslí, aby sme boli otvorení jeho milosti,
jeho pravde a jeho misii dobra a milosrdenstva,
ktorá je adresovaná všetkým bez výnimky.
(pápež František)
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Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 16.7. 2018
16. 55
večeradlo
17. 45
sv. omša

Preblahoslavenej PM Karmelskej

Utorok - 17.7. 2018
17. 45
sv. omša

Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pust. *sv. zmierenia 17.15 - 17.40
+ Ondrej a Alžbeta (Ad.)

Streda - 18.7. 2018
7. 00
sv. omša

+ Helena Oberlová

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

+ Peter Hricík (5. výr.)

Štvrtok - 19.7. 2018
16. 30
adorácia
17. 45
sv. omša

+ Viliam Lacko

Piatok - 20.7. 2018
17. 45
sv. omša

+ Mária Dudlová, František

Sobota - 21.7. 2018
7. 00
sv. omša

+ Magdaléna, Ondrej, Magda, František

NEDEĽA - 22.7. 2018
8. 00
sv. omša
11. 00
sv. omša

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
+ Mária Kandráčová
za farnosť

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

HRAŠOVÍK
NEDEĽA - 22.7. 2018
9. 30
sv. omša

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
+ Júlia (6. výr.)

Služba lektorov
8.00 hod.

16. NEDEĽA

1. čítanie
Otília Ondová
2. čítanie
Jaroslav Ondo st.
spoloč. modlitby Ladislav Kuc

22.7. 2018
11.00 hod.
1. čítanie
Miroslav Lacko
2. čítanie
Alena Seligová
spoloč. modlitby Agnesa Hampachelová

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

Upratovanie
21.7. KNV - III. skupina Hrašovík - I. sk.

Modlitba ruženca
Tomáš Ondruš

*V sobotu (21.7.) sa uskutoční farská púť do Gaboltova (spojená s návštevou BJ - Kúpeľov a obedom).
Odchod autobusu bude o 10.30 hod. od kostola/Magnólie. Záujemcovia, zapíšte sa v kostole.
*Záujemcovia o účasť na blahorečení Anny Kolesárovej (1.9.2018, TJ Lokomotíva v Košiciach) zapíšte sa
do zoznamu v kostole. Uchádzači o službu dobrovoľníka nech sa prihlásia na www.annakolesarova.sk
*Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby nášho chrámu. PBZ za Vaše 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).

Karmelská PM
Pohorie Karmel vo Svätej zemi oddeľuje Galileu a Samáriu. Na poslednom výbežku,
kde sa kolmo do mora spúšťa skalná stena, stojí kláštor karmelitánov. Je tam nádherný
mramorový chrám, zasvätený Panne Márii. V pohorí je veľa jaskýň, do ktorých sa dá
dostať len úzkymi chodníčkami. V jednej z týchto jaskýň žil prorok Eliáš. Tu sa usadili
aj prví kresťanskí pustovníci. Okolo oku 1156 sa tam usadil Berthold z Kalábrie so
svojimi spoločníkmi. Pôvodne boli vojakmi, bojovali v druhej križiackej výprave.
Zbrane však odložili a vytvorili náboženské spoločenstvo, ktoré sa časom pretvorilo na rehoľnú
spoločnosť karmelitánov. Okolo roku 1208 patriarcha Jeruzalema sv. Albert napísal priorovi
Brocardovi pravidlá, ktoré predpisovali mníchom chudobu, samotu, mlčanlivosť, zdržiavanie sa
mäsitých pokrmov, pôsty a manuálne práce. V 12. storočí karmelitánov napádali mohamedánski
Saracéni. Niektorí z karmelitánov ušli do krajín Európy. Tak sa rád karmelitánov rozšíril.
V Anglicku sa predstaveným rádu stal sv. Šimon Stock. Podľa tradície sa mu 16. júla 1251
zjavila v Cambridgi Panna Mária z Karmelu, ku ktorej sa vždy utiekal. Bola obklopená zástupom
anjelov a s úsmevom mu podala škapuliar hnedej farby. Povedala mu: „Prijmi, milý syn môj,
tento škapuliar ako odznak svojho rádu a môjho bratstva, pre teba pre všetkých karmelitánov
mimoriadne znamenie milosti; kto s ním zomrie, nezakúsi večný oheň. On je znamenie spásy,
ochrana v nebezpečenstvách, záruka pokoja a večnej zmluvy.“ Nato zmizla a zanechala škapuliar
v Šimonových rukách. O tomto zjavení sú však vážne historické pochybnosti. Sv. Šimon založil
bratstvo škapuliara. Slovo škapuliar pochádza z latinského „scapulae“, po slovensky plecia alebo
chrbát. Označuje rúcho, ktoré prikrýva plecia. Je to vlastne vrchný odev, ktorý splýva vpredu i
vzadu z ramien dolu. Nosia ho dominikáni, františkáni, karmelitáni, augustiniáni a iní rehoľníci.
Jednotlivé rády dávali tento škapuliar aj svetským veriacim, no značne zmenšený, v podobe štvorca
s dĺžkou strany 10 cm. Zavesený bol tak, že jedna časť visela vpredu a druhá vzadu. Niektorým
sa to však zdalo dosť nepraktické (špinilo sa to), a tak pápež sv. Pius X. v roku 1910 dovolil, aby
veriaci namiesto škapuliara nosili medailu. Na jednej strane medaily musí byť obraz Božského
Srdca Ježišovho a na druhej strane obrázok Panny Márie. Musí byť riadne požehnaná kňazom,
ktorý má na to dovolenie. Škapuliar je viditeľné znamenie a vyznanie, že niekto si chce zvlášť
ctiť Pannu Máriu. Každý člen bratstva musí zachovávať čistotu svojho stavu, denne sa modliť
modlitby k Panne Márii a chrániť sa hriechu. Medailu má mať stále pri sebe a neodkladať ju bez
vážnej príčiny.
Slávnostné schválenie karmelitánskej rehole a bratstva škapuliara urobil pápež Ján XXII. v roku
1322. Potvrdil ho aj Pavol V. v roku 1613. Bratstvo škapuliara sa rýchlo rozšírilo po celom svete.
Poďakovanie za priazeň, ktorú Panna Mária preukázala karmelitánskemu rádu, sa slávi v Cirkvi 16.
júla ako spomienka na Pannu Máriu Karmelskú alebo Škapuliarsku. (www.zivotopisysvatych.sk)

Myšlienka týždňa
„Najväčším dobrom pre človeka je žiť, pracovať a radovať sa len pre Boha.“ (sv. František Saleský)

