Okienko pre deti a mladých
NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE P18. Tohtoročné leto prišiel ten
čas. Odvážny čas. Presne 6 mesiacov pred SDM 2019 v zámorskej Paname sa
konalo Národné stretnutie mládeže (P18). Viac ako 4 500 mladých zo všetkých
kútov Slovenska sa zišlo v Prešove, kde spolu prežili 4 dni (26.-29.7.) naplnené
zaujímavým programom.
Ubytovaní sme boli takmer na 20-tich školách po celom Prešove, ale
hlavná časť programu sa konala v Mestskej hale, kde bolo aj veľkolepé otvorenie celého podujatia.
Nechýbala ani Sima Martausová a tanečné divadlo ATak. Košický arcibiskup Bernard Bober nás
privítal na otváracej sv. omši, ktorú celebroval a povzbudil nás na prežitie odvážneho času. Po sv.
omši sme vytvorili skupinky na základe veku, v ktorých sme sa zdieľali, a v tento štvrtkový večer aj
delili s večerou. Ukončením prvého oficiálneho dňa na P18 bola Noc modlitby, kde sme mali na výber
hneď z niekoľkých možností, ako modlitba Taizé, adorácia, Lectio divina s bratislavským arcibiskum
Stanislavom Zvolenským a mnoho ďalších. My sme sa rozhodli pre Večiereň, veď predsa treba skúšať
nové veci. Večiereň sa konala v Gréckokatolíckej katedrále sv. Jána Krstiteľa a po nej sme mali možnosť
vidieť krypty gréckokatolických biskupov, medzi nimi aj kryptu blahoslaslaveného biskupa mučeníka
Pavla Gojdiča. Potom sme sa pozreli do redakcie časopisu ‘Slovo’, kde sa uskutočnilo aj malé agapé.
Piatok sme začali akatistom k Bohorodičke s košickým eparchom Milanom Chauturom. V katechéze
sa nám prihovoril bratislavský eparcha Peter Rusnák a potom nasledoval príjemný čas v skupinkách.
Keď sa v piatok skončila sv. omša, všetci už netrpezlivo, s prázdnymi žalúdkami čakali na obed.
Nasledovalo zaujímavé obedové prekvapenie, v podobe bochníka chleba. Veď pôst dodržiavať treba,
a keď má podobu deľby s kamarátom, má o to väčšiu silu. Posilnení pravým slovenský chlebom sme
boli pripravení zúčastniť sa popoludnia angažovanosti, na ktoré sme sa prihlasovali niekoľko týždňov
pred P18. Na výber sme mali množstvo aktivít, od maľovania plotov cez pomoc bezdomovcom, až po
popoludnie s projektom Godzone. V teplý piatkový večer samozrejme nemohla chýbať krížová cesta v
prešovskom amfiteátri. Táto bola obzvlášť zaujímavá, keďže zamyslenia k nej (týkajúce sa vody) napísal
košický pomocný biskup Marek Forgáč. Tieto zamyslenia boli sfilmované štrnástimi rôznymi filmármi,
ktorý tvorili nezávisle od seba a ich dielo ‘dokopy’ malo premiéru až v tento piatkový večer. Skvelú
armosféru dotváralo najväčšie zatmenie mesiaca v tomto storočí, ktoré sme v tento večer sledovali.
Sobotňajší deň otvorila ranná modlitba po diecézach, ktorá sa celá niesla v duchu anjelov. V
tejto téme sa pokračovalo aj počas posledného stretnutia skupiniek, kde sme si spoločne kriedou na
chodník nakreslili rebrík s našimi menami až do neba. Program potom pokračoval veľmi zaujímavo,
keďže väčšina z nás bola prvý krát účastná na gréckokatolíckej sv. liturgii celebrovanej prešovským
arcibiskupom Jánom Babjakom. Po sviatočnej liturgii nasledoval dlhoočakávaný obed , na ktorý sme sa
vybrali do rôznych prešovských reštaurácií. Poobedňajši program sa niesol v duchu rehoľných povolaní,
ktoré sa rozľahli po celej Hlavnej ulici. Mohli sme sa pristaviť pri rôznyh stánkoch, informovať sa,
alebo sa len porozprávať. Posledný večer tohto podujatia sa uskutočnila modlitbová Vigília s Michalom
Zamkovským, sprevádzaná hudbou Rieky Života.
Finále Národného stretnutia mládeže 2018 sa blížilo s prichádzajúcou nedeľou. Ranná modlitba bola v
podobe chvál ESPÉ, potom nasledovala ešte jedna katechéza, tento krát ju viedol bratislavský pomocný
biskup Jozef Haľko, katechédza niesla názov ‘Odvaha byť mladým teraz’. Nesmelo chýbať veľkolepé
pozvanie na Medzinárodné dni mládeže 2019 do Panamy. Záverečná svätá omša sa uskutočnila na
Hlavnej ulici, tisíce mladých, dospelých a starších zaplavili prešovské námestie. Sv. omšu celebroval
arcibiskup Stanislav Zvolenský.A tak sa skončilo toto dlhoočakávané Národné stretnutie mládeže 2018 v
Prešove. Odniesli sme si odtiaľ mnoho zážitkov, veľa nových kamarátov, kopu vedomostí a uvedomení.
Anketu najkrajšie prešovské miesto za mňa určite vyhráva prešovská Kalvária, ktorú stojí za to vidieť.
Pri návšteve Prešova si nenechajte ujsť ani nočný výhľad na mesto z veže Konkatedrály sv. Mikuláša. Už
teraz sa tešíme na ďalšiu podobnú akciu!
Nina Danišová
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Pane, Bože, aj v tejto chvíli sa skláňam,
ďakujúc ti za pomoc a ochranu počas prázdnin.
Prosím ťa, neopúšťaj nás ani v školskom roku,
do ktorého opäť vstupujeme.
Prosím ťa, otvor nám oči,
aby sme šli za tvojím svetlom,
otvor nám srdcia a naplň Duchom Svätým,
aby sme teba počúvali a len pre teba žili.
Posilni aj našich učiteľov, kňazov,
otcov biskupov, katechétov,
aby nám s trpezlivosťou a láskou
odovzdávali vedomosti.
Daj nám múdrosť, odvahu,
aby sme žili a rástli na česť
a chválu tvojho svätého mena. Amen.
Pane, Ty si povedal, že kto Ťa vyzná pred ľudmi, toho aj Ty vyznáš pred
Nebeským Otcom. Prosíme Ťa o požehnanie pre žiakov a učiteľov našich škôl.
Urob nás svetlom, ktoré bude medzi nimi svedčiť o Tvojej dobrote a láske.
Vyprosujeme všetkým školákom, učiteľom, vychovávateľom i nepedagogickým
zamestnancom v školstve požehnaný nový školský rok 2018/19.
Aktuálne číslo LISTU SV. LADISLAVA nájdete aj na farskej internetovej stránke.
www.knv.rimkat.sk

Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 3.9. 2018
16. 55
večeradlo
17. 45
sv. omša

Sv. Gregora Veľkého, páp. a uč. C.
+ Štefan Oros (14. výr.)

Utorok - 4.9. 2018
17. 45
sv. omša

+ Marta Orosová rod. Kramarová

Streda - 5.9. 2018
7. 00
sv. omša

+ Ondrej a Mária Gazdagovi

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

Ohlášky

Štvrtok - 6.9. 2018
16. 30
adorácia
17. 45
sv. omša

+ Richard

Piatok - 7.9. 2018
17. 45
sv. omša

Sv. troch košických mučeníkov (Veni Sancte)
ZBP Mária Forgáčová (80 r.)
*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

Sobota - 8.9. 2018
8. 00
sv. omša
17. 00
sobáš

Narodenie Panny Márie
+ Jozef Lukáč

NEDEĽA - 9.9. 2018
8. 00
sv. omša
11. 00
sv. omša

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
+ Jolana Balážová
+ Anna Takáčová

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

NEDEĽA - 9.9. 2018
9. 30
sv. omša

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
za farnosť

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

11.00 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby - september
Evanjelizačný úmysel: Aby mladí Afričania mali prístup ku vzdelávaniu a práci vo vlastnej krajine.
Úmysel slovenských biskupov: Nech námahy našich žiakov a študentov sprevádza pomoc D. Svätého.

8.9. KNV - V. skupina

Modlitba ruženca
Hrašovík - III. sk.

dcéra Miroslava a Kataríny rod. Palírovej

Kráľovce

Hrašovícky odpust 2018

Texty liturgických 1. čítanie
Alena Seligová
Agnesa Hampachelová
čítaní nájdete na 2. čítanie
www.lc.kbs.sk spoloč. modlitby Miroslav Lacko

Upratovanie

Košická Nová Ves

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

Služba lektorov
9.9. 2018

dcéra + Jána a Anny rod. Pytelovej

Dňa 15.9.2018 v Košickej Novej Vsi (sv. Rita) chcú uzavrieť sv. manželstva:
Ing. Miroslava RIDILOVÁ
Mgr. Peter SELIGA
a

syn Rudolfa a Kataríny rod. Nagyovej

Sv. troch košických mučeníkov
+ z ružencového spoločenstva

23. NEDEĽA

Košice - sídl. Ťahanovce

Košická Nová Ves

HRAŠOVÍK

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

Dňa 15.9.2018 v Košickej Novej Vsi chcú uzavrieť sv. manželstva:
Zuzana TEŠINSKÁ
Ing. Pavol KOVÁTS
a

syn Pavla a Judity rod. Rudikovej

Piatok - 7.9. 2018
16. 45
sv. omša

8.00 hod.

*Dnes o 14.45 hod. bude v KNV prvonedeľná pobožnosť.
*V piatok navštívim chorých od 8.30 hod. Po sv. omši bude výmena ružencových tajomstiev.
*V piatok pozývam všetkých školákov na sv. omšu (Veni Sancte). Spoločne budeme prosiť o dary
Ducha Svätého pre nový školský rok. Počas prvopiatkového týždňa k sv. zmierenia a Eucharistii.
*Ponúkame Vám Katolícke noviny na duchovné čítanie za 0,50 €.
*Počas víkendu (8.-9.) bude v Malej Vieske (Družstevná) odpust Narodenia PM. Program je na výveske.
*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).

Alžbeta Pytelová

Keď sa prázdniny takmer prehupnú do druhej polovice, nastáva čas,
v ktorom sa stretávajú veriaci Hrašovíka a blízkeho okolia na odpustovej
slávnosti. Ani tento rok tomu nebolo inak. Sviatok sv. Marty vyšiel presne
na nedeľu 29. júla 2018.Týždeň pred odpustom nás na túto slávnosť
pozval duchovný otec. Poznamenal, že sa chystajú aj farníci z Košickej
Novej Vsi. Ani tento rok na nás nezabudli. S kvetmi ozdobeným, bielym
krížom a nábožnou piesňou o Márii, vstúpili pár minút pred jedenástou
hodinou do nášho kostolíka a pokľakli pred oltárom. K spevu a modlitbe
sa pridali aj domáci. Prítomných ovládla slávnostná atmosféra. Hlavného celebranta odpustovej
svätej omše nám predstavil náš duchovný otec P. Šarišský. Bol ním kaplán z neďalekej Furče,
z Kostola Sv. Rodiny, Michal Škulka, rodák zo Zemplína, ktorý práve v tomto letnom období
začal štvrtý rok svojho kňazského pôsobenia.
Vo svojej homílii upriamil našu pozornosť na silu Božieho slova, ktoré môžeme najviac precítiť
vo chvíľach, keď sa cítime slabými. Práve vtedy, v plnej miere zakúsime veľkosť sily Boha,
ktorý nás chce viesť. „Pokojné počúvanie Božieho slova je pre kresťana to podstatné“, zdôraznil
p. kaplán. Prinášanie obetných darov, ktoré prijal z rúk Košickonovovešťanov i Rozhanovčanov
len podtrhlo jednotu spoločenstva, ktorá sa tu prejavila, jednotu dobrých susedských vzťahov.
Spolu s domácimi farníkmi sa tak aktívne zapojili do slávenia svätej omše.
V závere, pred slávnostným požehnaním, duchovný otec P. Šarišský spomenul, že to bolo dnes
preňho také malé jubileum. 15. odpustová slávnosť, od príchodu do farnosti, ktorú slávil spolu
s nami v našom chráme.
Jana Amrichová, Hrašovík

Myšlienka týždňa
„Keď niekto hovorí v Božom mene, nesmieme sa pozerať na hodinky.“ (sv. Ján Pavol II.)

