Okienko pre deti a mladých

LIST

Národné stretnutie mládeže v Prešove P18
Štvrtok 26. júl 2018

Piatok 27. júl 2018

Športová hala
16:00 otvorenie haly
17:00 Otvárací ceremoniál O2H
18:00 Úvodná svätá omša (košický
arcibiskup metropolita Bernard Bober)
Exteriér
21:30 N(M)oc modlitby
špeciálna večerná modlitba vo viacerých
chrámoch: Večiereň, modlitba Taizé,
tichá adorácia, Mariánska modlitba,
moderovaná adorácia s komunitou
Emanuel, chvály s Marana Tha, hudobnoslovné pásmo s Tvorivou skupinou Poetica
Musica, Lectio Divina s arcibiskupom
Stanislavom Zvolenským, duchovný
koncert bohosloveckej hudobnej skupiny
Anastasis.

Športová hala
9:00 Akatist k Bohorodičke
(vladyka Milan Chautur)
9:30 Katechéza O2H vykročiť
(bratislavský eparcha Peter Rusnák,
hudobný sprievod F6/Prezentácia DOCATu)
Športová hala
12:30 Svätá omša (celebruje spišský
biskup Štefan Sečka, káže nitriansky biskup
Viliam Judák)
Exteriér + množstvo interiérov
14:30 Popoludnie angažovanosti (ponuka
k dobrovoľníctvu v charitatívnych a
sociálnych iniciatívach, zážitok s témou
DOCATu v tzv. mieste angažovanosti, napr.
v domove dôchodcov, detskom domove...)
Amfiteáter
20:30 Krížová cesta (sfilmované
zamyslenia biskupa Marka Forgáča)

Sobota 28. júl 2018
Športová hala
9:30 Katechéza O2H ísť proti prúdu
(rožňavský biskup Stanislav Stolárik,
hudobný sprievod Dominika Gurbaľová)
Športová hala
12:30 Svätá liturgia (prešovský
arcibiskup metropolita Ján Babjak)
Exteriér + divadelné sály
14:30 EXPO povolaní & športové aktivity
& divadelné predstavenia & koncerty
Športová hala
20:00 Modlitbová vigília (Rieka Života)
Viac informácií získate na
www.narodnestretnutiemladeze.sk

Priame prenosy
z P18

Nedeľa 29. júl 2018
Športová hala
9:00 Ranné chvály (ESPÉ)
9:30 Katechéza O2H byť mladým teraz
(bratislavský pomocný Jozef Haľko,
hudobný sprievod ESPÉ)
10:30 P19ANAMA – predstavenie SDM
Hlavná ulica Prešov
12:00 Záverečná svätá omša
(celebruje bratislavský arcibiskup
metropolita Stanislav Zvolenský, káže
žilinský biskup Tomáš Galis)
MILÍ MLADÍ, STE SRDEČNE POZVANÍ

sv. Ladislava

Týždenník
farského
spoločenstva
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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.

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

22. 7. 2018

Modlitba
kajúceho
žalmu
Boh vidí
všetko
Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko;
ty vieš, či sedím a či stojím.
Už zďaleka vnímaš moje myšlienky:
či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ.
A všetky moje cesty sú ti známe.
Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku,
ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.
Obklopuješ ma spredu i zozadu
a kladieš na mňa svoju ruku.
Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť;
je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť.
Kam môžem ujsť pred tvojím duchom
a kam utiecť pred tvojou tvárou?
Ak vystúpim na nebesia, ty si tam;
ak zostúpim do podsvetia, aj tam si.
I keby som si pripäl krídla zorničky
a ocitol sa na najvzdialenejšom mori,
ešte aj tam ma tvoja ruka povedie
a podchytí ma tvoja pravica.
(Ž 139, 1-10)
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Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 23.7. 2018
16. 55
večeradlo
17. 45
sv. omša

Sv. Brigity, rehoľníčky, patr. Európy *sv. zmierenia 17.15 - 17.40
+ Jozef, Bartolomej, Anna a rodičia

Utorok - 24.7. 2018
17. 45
sv. omša

+ Aurélia Jakabová, Július

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

Streda - 25.7. 2018
16. 30
adorácia
17. 45
sv. omša

Sv. Jakuba, apoštola

Štvrtok - 26.7. 2018
7. 00
sv. omša

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
+ Alexander Stász

Piatok - 27.7. 2018
17. 45
sv. omša

Sv. Gorazda a spoločníkov
+ Marián Tomčík

Sobota - 28.7. 2018
7. 00
sv. omša

+ Martin Pastor (2. výr.)

NEDEĽA - 29.7. 2018
7. 30
sv. omša
9. 30
sv. omša

zmena času sv. omší
17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
+ Anna Rusnáková rod. Kostolanská
+ Mária, Peter, Pavol

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

+ Andrej a Agnesa

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

HRAŠOVÍK
zmena času sv. omše
NEDEĽA - 29.7. 2018
11. 00
sv. omša

*sv. zmierenia 10.30 - 10.55

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. MARTY, PATRÓNKY CHRÁMU
za farnosť

Služba lektorov
7.30 hod.

17. NEDEĽA

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

29.7. 2018
9.30 hod.
1. čítanie
Jolana Raďaková
2. čítanie
Ondrej Raďak
spoloč. modlitby Alexandra Fabianová

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

Upratovanie
28.7. KNV - IV. skupina

Modlitba ruženca
Hrašovík - II. sk.

Mária Brudňáková

*Dnes bude zbierka na potreby nášho chrámu. PBZ za Vaše milodary.
*Na budúcu nedeľu kvôli odpustovej slávnosti v Hrašovíku (11.00 hod.) bude zmena času sv. omší
aj v KNV: 7.30 hod a 9.30 hod. Všetkých srdečne pozývame na odpustovú slávnosť.
*Na budúcu nedeľu bude mimoriadna zbierka na zabezpečenie blahorečenia. PBZ za milodary.
*Záujemcovia o účasť na blahorečení Anny Kolesárovej (1.9.2018, TJ Lokomotíva v Košiciach) zapíšte sa
do zoznamu v kostole do budúcej nedele. Dobrovoľníci nech sa prihlásia na www.annakolesarova.sk
*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).

Levočská púť seniorov
Vo štvrtok, 12. júla 2018, sa aj naša farnosť pripojila k hojnému počtu veriacich,
ktorí každoročne putujú na Mariánsku horu v Levoči. Je už tradíciou, že vo štvrtok,
po hlavnej odpustovej slávnosti, organizuje Združenie kresťanských seniorov
Slovenska – ÚC Prešov, púť seniorov. Tento rok to bol už XXI. ročník celoslovenskej
púte seniorov Slovenska, ktorej sa podľa odhadov organizátorov, zúčastnilo približne
30 tisíc veriacich. Autobus, ktorý vyrážal o 5:00 hod. z Košickej Novej Vsi, bol
obsadený do posledného miesta. Cesta, s naším duchovným otcom Patrikom, ubehla
veľmi rýchlo. Po modlitbe ruženca svetla, vzájomných rozhovoroch, posilnení raňajkami, sme dorazili
na miesto. Levočská hora po našom príchode už bola zaplavená mnohými veriacimi z rôznych kútov
Slovenska.Pútnikov privítal dlhoročný moderátor pútí v Levoči, pán Jozef Lapšanský. Následne sa k
nám prihovoril generálny riaditeľ rádia Lumen, Doc. Juraj Spuchľák. Po malej prestávke sme sa spolu
s Mons. Františkom Dlugošom, správcom farnosti Levoča, pomodlili radostný ruženec.
Vrcholom púte bola slávnostná svätá omša, ktorej už po štvrtýkrát predsedal veľký ctiteľ Panny
Márie, rožňavský diecézny biskup, J. E. Mons. Stanislav Stolárik. V úvode svojej homílie otec biskup
privítal všetkých prítomných, ktorí sme prišli s plnými batohmi prosieb za seba samých, za svojich
príbuzných, a zároveň s vďakou k Matke Božej, ktorá už cez 7. storočí očakáva verných pútnikov
na Levočskej hore. Prirovnal našu cestu na Mariánsku horu k ceste Panny Márie, ktorá sa ponáhľala
k Alžbete, do hornatého kraja. V tejto súvislosti spomenul aj naše odchádzajúce ženy, matky, za
prácou do zahraničia, do rodín, v ktorých opatrujú chorých. Všetky tieto obety je potrebné zveriť
Márii, ktorá išla pomôcť Alžbete, s Ježišom pod svojím srdcom. Cez mnohé tieto ženy sa do príbytkov
v zahraničí dostala viera.
Otec biskup vyzval každého jedného z nás, aby nám nebolo ľahostajné to, čo sa okolo nás deje. Na
každom z nás záleží. V časoch totality, neslobody, to kresťania nemali ľahké, ale aj vtedy sa robili
dobré skutky, konali sa modlitby v rodinách, poznávali sa pravdy viery. Dnes, keď je sloboda, opäť
nie je sympatický ten, kto propaguje zdravú rodinu, žije podľa právd Sv. písma, chce dať život deťom
- ale je spravodlivý ten, kto hovorí o vlastných právach, nechce vidieť šíriace sa zlo a mlčí. Máme si
vziať príklad z Panny Márie, ktorá nádherne vyspievala Magnifikat a ďakovať Bohu za všetky milosti,
ktoré sa nám dostali skrze Máriin príhovor, že sme zvládli životné skúšky, osobné bolesti. Po sv. omši
a rozhovoroch s otcom biskupom a o. Jurajom, sa púť seniorov ukončila krížovou cestou.
Na ceste domov v nás rezonovali slová otca biskupa „ako sa Ján pohol pod srdcom Alžbety, nech sa
aj v nás pohne ten istý Ježiš prítomný v našich srdciach“. Radosť, ktorú sme načerpali pri Panne Márii
skrze jej Syna a niesli v našich srdciach z Levočskej hory, sme po návrate do našich domovov mohli
rozdávať blízkym, ktorí sa púte seniorov osobne nemohli zúčastniť.
(pútnička Janka)

Myšlienka týždňa
„Učme sa tu na zemi milovať tak, ako sa budeme milovať v nebi.“ (sv. František Saleský)

