Slávnosť blahorečenia v Košiciach
RADOSŤ Z NOVEJ BLAHOSLAVENEJ. Prvý septembrový víkend bol pre nás výnimočný. Nielen tým, že tento
víkend bol posledný prázdninový, ale aj tým, že počas tohto
víkendu sa v Košiciach konala slávnosť blahorečenia Anny
Kolesárovej s bohatým duchovným programom. Už v piatok sa
viacero veriacich z našej farnosti, ako aj naši duchovní otcovia (a
množstvo ďalších prostredníctvom TV Lux) zúčastnili slávenia
vigílie - modlitby posv. ruženca, sv. omše a duchovno-poetického pásma v katedrále sv. Alžbety.
A nastalo očakávané krásne sobotňajšie ráno 1. septembra 2018. Bránami štadióna košickej
Lokomotívy ani v časoch najväčšej slávy futbalového klubu neprešlo za jediný deň toľko ľudí,
ako to bolo v tento deň. Viac ako 30 000 ľudí, a medzi nimi i množstvo veriacich z našej farnosti
spolu s duchovnými otcami sa rozhodlo vydať silné svedectvo viery účasťou na slávnosti
blahorečenia.
Po rannom programe, počas ktorého si každý našiel svoje miesto na štadióne a modlitbe sv.
ruženca sme sa dočkali slávnostného obradu blahorečenia Anny Kolesárovej. Pontifikálnej
sv. omši predsedal delegát pápeža Františka, J. Em. kardinál Giovanni Angelo Becciu, prefekt
Kongregácie pre kauzy svätých (Ako prezradil Mons. Bernard Bober, bol to jeho prvý deň
v novom úrade, ktorý začínal práve 1.9.). Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita
v úvode sv. omše privítal množstvo hostí z cirkevného a verejného života, všetkých biskupov,
kňazov, zasvätené osoby, nás, ktorí sme boli na štadióne (30 slovenských a zahraničných
biskupov, viac ako 600 kňazov, vyše 650 rehoľníkov) i všetkých, ktorí túto sv. omšu sledovali
prostredníctvom TV a rádia. V obrade blahorečenia pán kardinál Becciu prečítal Apoštolský
list, ktorým Sv. Otec František zapísal do zoznamu blahoslavených ctihodnú Božiu služobnicu
Annu Kolesárovú a za deň jej oslavy určil 20. november. Za radostného Aleluja bol odhalený
obraz novej blahoslavenej a v slávnostnom sprievode priniesli relikviár s jej relikviami. Boli
to dojímavé chvíle, ktoré sa nám určite zapíšu hlboko do sŕdc. Po poďakovaní za blahorečenie
pokračovala sv. omša, ktorá bola výnimočná aj tým, že niektoré jej časti boli v latinčine, niektoré
v slovenčine, príhovory pána kardinála aj v taliančine - jeho homíliu nám však v slovenčine
prečítal o. biskup Marek Forgáč. Pán kardinál poukázal na mučeníctvo Anny a ďalších mladých
dievčat, ktorým dosvedčili, že proti zlu, násiliu a nespravodlivosti je možné postaviť dobro
a všetkých nás povzbudil, aby sme prekonávali ťažkosti života a zachovali si čisté srdce - srdce
bohaté na lásku, vždy ochotné darovať sa a byť pozorné k potrebám iných a naplnené Kristovým
slovom. V závere sv. omše otec arcibiskup poďakoval nielen tým, ktorí pripravovali potrebnú
dokumentáciu pre celú kauzu blahorečenia, ale všetkým, ktorí sa pričinili o samotný priebeh
slávnosti a tiež aj svojmu predchodcovi - emeritnému arcibiskupovi Mons. Alojzovi Tkáčovi,
za pôsobenia ktorého sa príprava začala a otcovi Pavlovi Hudákovi, ktorý sa viac ako 20 rokov
venuje mladým a významne šíri Ankin odkaz. Po sv. omši bolo možné uctiť si relikvie novej
blahoslavenej a nasledoval koncert radosti.
Program blahorečenia však sobotňajšou slávnosťou neskončil, ale pokračoval nedeľnou
ďakovnou sv. omšou v Dóme sv. Alžbety, kde bol uložený relikviár blahoslavenej Anny. Veríme,
že v Anke máme ďalšiu orodovníčku v nebi, ktorá nám bude pomáhať, aby sme pred svetom
dokázali vydávať svedectvo o vnútornej kráse človeka žijúceho s Bohom.
Janka a Jarka
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Blahorečenie
Anny Kolesárovej
Modlitba kajúceho
žalmu
Anna bola upevnená a dobre vychovaná otcom i matkou,
ktorí ju svojimi poučeniami a príkladom naučili
voliť si skôr Boha ako iné veci.
Ako 16-ročná sa nachádzala pred tragickou dilemou:
zostať nažive alebo zomrieť.
Zostať nažive znamenalo poddať sa
násilným inštinktom vojaka sovietskej armády
a zradiť vlastné svedomie.
Smrť by ju, naopak, priniesla čistú do náručia Boha,
ktorého sa naučila nadovšetko milovať.
Bola zavraždená, pretože kládla odpor
a pre vytrvalosť pri obrane svojej telesnej integrity a čnosti čistoty.
Byť hrdinom, a o to viac stať sa svätým, sa nedá dosiahnuť improvizovaním.
Anna Kolesárová dospela k mučeníctvu vďaka silnému duchovnému životu,
ktorý sa v nej upevňoval každodennou modlitbou a prijímaním sviatostí.
Jej viera ju urobila silnou a odvážnou, aby bez váhania prijala mučeníctvo.
Najväčšie dobro, ktoré v živote môžeme mať, je náš vzťah s Bohom.
Hľadiac na mučeníctvo mladej Anny, dcéry tejto milovanej zeme
a miestnej Cirkvi, prosme, aby naše srdcia boli priľnuté
ku skutočným pokladom kresťanských čností.
Aby sme každý deň hľadali najvzácnejšiu perlu, ktorou je Boh.
Strážme si čistotu našich sŕdc, aby sme sa stali blahoslavenými
a mohli jedného dňa vidieť Boha.
Spoločne volajme: Blahoslavená Anna, oroduj za nás! (z homílie kard. Angela Becciu)
Aktuálne číslo LISTU SV. LADISLAVA nájdete aj na farskej internetovej stránke.
www.knv.rimkat.sk

Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 10.9. 2018
16. 55
večeradlo
17. 45
sv. omša

+ Andrej Nagy (5. výr.), Štefan a Mária, Andrej a Mária

Utorok - 11.9. 2018
17. 45
sv. omša

ZBP Danka (50 r.), Mária

Streda - 12.9. 2018
7. 00
sv. omša

+ Mária Kandráčová

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

Štvrtok - 13.9. 2018
16. 30
adorácia
17. 45
sv. omša

Sv. Jána Zlatoústeho, bis. a uč. C.
+ Terézia a Štefan Hric

Piatok - 14.9. 2018
17. 45
sv. omša

Povýšenie Svätého kríža
ZBP Ján a Ján

Sobota - 15.9. 2018
8. 00
sv. omša
11. 00
sv. omša
16. 00
sobáš

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATR. SLOVENSKA
+ Johana Orosová (RB)
+ Mária Čupková (RB)

NEDEĽA - 16.9. 2018
8. 00
sv. omša
11. 00
sv. omša

24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
za farnosť
ZBP Margita a Milan Ongaľ (60 r. manž.)

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATR. SLOVENSKA
ZBP rod. Poláková a Carpenová

NEDEĽA - 16.9. 2018
9. 30
sv. omša

24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
+ Helena (10. výr.)

15.9. 2018
11.00 hod.
Texty liturgických 1. čítanie
Ondrej Raďak
Alexandra Fabianová
čítaní nájdete na 2. čítanie
www.lc.kbs.sk spoloč. modlitby Jolana Raďaková

1. čítanie
Vincent Jendželovský
2. čítanie
Margita Gazdagová
spoloč. modlitby Dušan Gazdag

Upratovanie
14.9. KNV - V. skupina

16.9. 2018

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

Modlitba ruženca
Hrašovík - IV. sk.

Alžbeta Nagyová

dcéra + Jána a Anny rod. Pytelovej

Košická Nová Ves

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

SEDEMBOLESTNEJ PM

24. NEDEĽA

syn Pavla a Judity rod. Rudikovej

Košice - sídl. Ťahanovce

Košická Nová Ves

Služba lektorov

8.00 hod.

Na základe našej apoštolskej právomoci a po porade s Kongregáciou pre kauzy svätých sme
sa rozhodli splniť prianie nášho brata Bernarda Bobera, košického arcibiskupa – metropolitu,
ako aj viacerých ďalších bratov v biskupskej službe a mnohých veriacich.
Nech sa teda ctihodná Božia služobnica Anna Kolesárová, panna a mučeníčka, ktorá z lásky ku Kristovi statočne bránila svoju ženskú dôstojnosť až po vyliatie svojej krvi, nazýva odteraz blahoslavenou.
Dňom jej oslavy nech je každoročne na miestach a formami, ktoré stanovuje právo, 20. november.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
V Ríme u svätého Petra dňa 22. augusta v roku Pána 2018, v šiestom roku nášho pontifikátu. František

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

HRAŠOVÍK

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

Apoštolský list Sv. Otca

Ohlášky

Sobota - 15.9. 2018
9. 30
sv. omša

8.00 hod.

*Ďakujem všetkým, ktorí ste sa zúčastnili blahorečenia Anny Kolesárovej i celého trojdnia.
*V sobotu (15.9.) je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Keďže je to deň
pracovného pokoja, sv. omše budú ako v nedeľu.
*Na budúcu nedeľu bude zbierka na Rádio Lumen. PBZ za Vaše milodary.
*Rodičia, ktorí máte záujem o prípravu dieťaťa (3. ročník a vyššie) na 1. sv. prijímanie, nahláste
ho po sv. omši v sakristii kostola. Ďalšie informácie budú zverejnené podľa záujmu o prípravu.
*Zbierka na potreby chrámu: KNV 395,87 € a Hrašovík 56,- €. 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).

dcéra Miroslava a Kataríny rod. Palírovej

Kráľovce

V Čadci chcú uzavrieť sv. manželstva:
Kristína MACKOVČÁKOVÁ
a
dcéra Ľubomíra a Evy Baníkovej
syn Štefana a Heleny rod. Žigovej
Čadca
Košice
Štefan ADAMJAK

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

Duchovná aktivita
MODLITBOVÁ REŤAZ ZA KŇAZOV. Od 15. septembra do 24. októbra potrvá 40 - dňová
reťaz pôstu a modlitieb za kňazov na Slovensku.
Veriaci sa môžu postiť v ľubovoľný deň. Odporúčame v daný deň zúčastniť sa na sv. omši a
obetovať ju za kňazov, tiež modlitbu sv. ruženca, litánie, adoráciu.

Myšlienka týždňa
„Anna darovala Kristovi život, aby chránila poklad čistoty.“ (kard. Becciu)

