Okienko pre deti a mládež

LIST

V vo svete aj v tomto roku
Milión detí sa modlí za mier
Slovensko sa dňa 18. októbra 2018 pripojí k takmer
70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj
a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín
sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.
Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi
vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým
modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo
svojich mestách a krajinách. Dňa 18. októbra 2018 sa
teda hlasy detí, nevinných obetí vojnových konfliktov,
nepokojov a katastrof, aj hlasy detí žijúcich v krajinách,
kde vládne mier, spoja do jedného – v školách a škôlkach, kaplnkách a kostoloch, detských
nemocniciach, sirotincoch, utečeneckých táboroch, doma, kdekoľvek, kde sa deti o deviatej
hodine miestneho času budú práve nachádzať.
Príbeh zo sveta. V ďalekej Palestíne žilo dievča menom Nousseira Habib. Písal sa rok 1886
a Nousseira mala práve vtedy 12 rokov. Jedného dňa pomáhala pri čistení kamennej dlažby
v prístavbe domu rehoľných sestier. Vtedy tam ešte nemali tečúcu vodu, ako máme my, preto
musela chodiť k studni a vodu naberať vedrom visiacim na lane.
Zo začiatku išlo všetko dobre, ale po chvíľke už dievčatko nemalo dosť síl a vedro plné vody ju
stiahlo do studne hlbokej osem metrov. Sestra Katarína, ktorá to videla, hlasno volala o pomoc.
Tá však prišla až o desať minút, keď už bola Nousseira v bezvedomí a nedokázala sa chytiť
záchranného lana.
Keď všetko vyzeralo tak, že malej Nousseire nedokáže nikto pomôcť, ďalšia sestra, sestra
Mária Alfonzína, zvolala do kostola deti. Pred Oltárnou Sviatosťou sa s nimi začala modliť
ruženec. Spoločne a z celého srdca prosili Pána Ježiša o záchranu svojej kamarátky. Potom
sestra Mária Alfonzína utekala späť k studni, predrala sa cez húf ľudí a so slovami „Kráľovná
ruženca, zachráň toto dieťa a pomôž nám v našej veľkej núdzi!“ hodila do studne svoj ruženec.
Prítomní ju vysmiali a kričali: „Dievča sa utopilo, veď takmer hodinu leží na dne studne.“ No
sestra Mária Alfonzína sa nedala odradiť a vrátila sa k modlitbe.
Pri studni zostala sestra Katarína, ktorá tiež verila, že Panna Mária môže u Boha vyprosiť
všetko. Preto spustila vedro ešte raz až na dno. Zrazu sa lano pohlo. Keď sestra s ľuďmi naokolo
začali vedro vyťahovať, predstavte si, čo sa stalo! Nousseira stála vo vedre s ružencom okolo krku
– živá a zdravá! Bola zázračne zachránená, hoci mnohí si mysleli, že sa už v studni utopila!
Nousseira sa odvtedy denne modlila ruženec so sestrou Katarínou a so sestrou Máriou
Alfonzínou, ktorá bola neskôr pre svoju veľkú vieru v moc modlitby ruženca vyhlásená za svätú.
Do konca svojho života všetkým vďačne rozprávala o svojej zázračnej záchrane.
(www.acn-slovensko.org)
MILÉ DETI, pozývam Vás na modlitbu ruženca vo štvrtok 18.10. o 17.00 h. do kostola
v Košickej Novej Vsi. Po nej budete účastní aj na slávení sv. omše.
Pripojíte sa tak k deťom na celom svete a s nimi budete spoločne prosiť o pokoj a mier. (d.o.)
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Modlitba
kajúceho
žalmu
Modlitba
zavlažuje
záhradu
pre Pána
Kto začína (s modlitbou),
musí počítať s tým,
že má z vyprahnutej pôdy,
kde rastie iba burina,
vytvoriť krásnu záhradu pre Pána.
Vytrhať burinu a zasadiť kvety je Božia úloha,
ktorú duša vykonala od chvíle,
keď sa rozhodla pre modlitbu a začína sa jej venovať.
A my, ako dobrí záhradkári, musíme tieto kvety polievať,
aby neuschli a aby uchvátili svojou vôňou Pána“ (Ž 11, 6).
To, čo rozhoduje o živote záhrady, je zalievanie vodou.
Voda, ktorá zalieva záhradu, je modlitba.
Bez nej by záhrada a všetko v nej zvädlo a uschlo.
(sv. Terézia Avilská)
„Záložka“ svätej Terézie z Avily. Našli ju po jej smrti. Bola napísaná
na kúsku papiera v breviári:
„Nech ťa nič neznepokojuje, nech ťa nič neľaká.
Všetko sa pomíňa, Boh sa nemení. Trpezlivosť dosiahne všetko.
Kto má Boha, tomu nič nechýba: Sám Boh stačí.“
Aktuálne číslo LISTU SV. LADISLAVA nájdete aj na farskej internetovej stránke.
www.knv.rimkat.sk

Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 15.10. 2018
16. 55
večeradlo
17. 45
sv. omša

Sv. Terézie od Ježiša (z Ávily), panny a uč. C. *sv. zmierenia 17.15 - 17.40
+ Aurélia Jakabová, Július

Utorok - 16.10. 2018
7. 00
sv. omša

+ Libuša Zelenková (1. výr.)

Streda - 17.10. 2018
16. 30
adorácia
17. 45
sv. omša

Sv. Ignáca Antiochijského, bisk. a muč. *sv. zmierenia 17.15 - 17.40
+ Ján Varga, Anna, František

Štvrtok - 18.10. 2018
17. 00
ruženec - detí
17. 45
sv. omša

Sv. Lukáša, evanjelistu
+ Ladislav, Alžbeta, František

Piatok - 19.10. 2018
17. 45
sv. omša

+ Pavol, Jozef, Mária, Štefan

Sobota - 20.10. 2018
7. 00
sv. omša

+ Mária Nagyová-Weisová (RB)

NEDEĽA - 21.10. 2018
8. 00
sv. omša
11. 00
sv. omša

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (MISIJNÁ NEDEĽA)
na úmysel misií
ZBP a poďakovanie Helena (70 r.)

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

HRAŠOVÍK
NEDEĽA - 21.10. 2018
9. 30
sv. omša

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (MISIJNÁ NEDEĽA)
za farnosť

Služba lektorov
29. NEDEĽA
8.00 hod.

1. čítanie
Darina Ondrušová
2. čítanie
Emília Beňáková
spoloč. modlitby Anna Gunglová

21.10. 2018
11.00 hod.
1. čítanie
Mária Nagyová
2. čítanie
Alžbeta Nagyová
spoloč. modlitby Michaela Spišiaková

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

Upratovanie
20.10. KNV - IV. skupina

Modlitba ruženca
Hrašovík - II. sk.

Alžbeta Pytelová

*V utorok (16.10.) bude sv. omša ráno. Popoludní o 13.30 hod. odchádzame autobusom (kostol,
Magnólia) na farskú púť do Ružencovej záhrady (Vyšná Šebastová pri Prešove).
*Vo štvrtok (18.10.) osobitne pozývame deti na modlitbu posv. ruženca, kedy sa zapoja do celosvetovej
aktivity “Milión detí sa modlí ruženec”. Začína o 17.00 hod. v kostole, po ňom je sv. omša.
*V piatok o 17.00 hod. začne na fare príprava prvoprijímajúcich detí. Dieťa nech doprevádza aspoň
jeden z rodičov. Po stretnutí je sv. omša za účasti detí.
*Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie. PBZ za Vaše milodary.
*Na budúcu nedeľu (14.45 hod.) Vás pozývame na misijnú pobožnosť pri kríži na ceste do Zdoby.
*Prebieha „ružencový” mesiac. Pozývam všetkých (osobitne deti a mládež) na spoločnú modlitbu
posv. ruženca (40 min. pred sv. omšou).
*Ponúkame Vám Katolícke noviny na duchovné čítanie za 0,50 €.
*Ponúkame Vám Farský kalendár 2019. Jeho obsahom je sv. manželstva. Cena 1ks je 2,50 €.
*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).

Obišovská farská púť 2018
Farská púť Ružencovej Panny Márie v Obišovciach. V sobotu 06.10.2018
sme sa o 14.00 hod. zhromaždili pred kostolom a pri Magnólii, aby sme sa zúčastnili celodiecéznej púti k milostivému obrazu v sanktuáriu Ružencovej Panny
Márie v Obišovciach. Autobus nebol plne obsadený, bolo nás 25 veriacich.
Niektorí veriaci z našej farnosti však prišli na toto pútnické miesto až na večerný
program.
Duchovný otec Patrik nás všetkých privítal a cestou sme sa pomodlili Loretánske litánie. Obišovce nás privítali krásnym slnečným počasím. O 15.00 hod. sme sa pomodlili
Korunku Božieho milosrdenstva a pútnikov privítal domáci otec Michal. O 15.30 hod. začalo celodiecézne večeradlo, obetované za nezaslúžený dar lásky. Modlitbu radostného ruženca pripravili
manželské páry a deti z Furče.
O 16.30 sa začala otváracia sv. omša celebrovaná Mons. Marekom Forgáčom, pomocným
košickým biskupom spolu s mnohými kňazmi, ktorí prišli na púť so svojimi veriacimi. Sv. omšu
obetoval za rodiny. V homílii v prvom čítaní z knihy Genezis Boh povedal: „Nie je dobré, že je
človek sám “ a stvoril Adamovi spoločníčku. Sme stvorení k spoločenstvu. Boh každému z nás
vložil do srdca túžbu darovať sa druhému a tiež vo svojom živote druhých prijímať. Každý z nás
má nejakú skúsenosť samoty, zranenia zo vzťahov v rodinách, priateľstvách, manželstvách... A
preto ak chceme, aby naše rodiny ostávali spolu, musíme cez modlitbu spolu s našou nebeskou
matkou Máriou kráčať spolu k Ježišovi.
Po skončení sv. omše sme sa pomodlili ešte bolestný ruženec a pomaly sme sa vrátili k autobusu.
Cestou sme stretávali pútnikov, ktorí prichádzali na ďalšie sv. omše a celonočnú adoráciu. Vďaka
za nádherný čas strávený s tebou Mária a oroduj u svojho Syna za nás. Agnesa H., pútnička

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
„Usilujte sa vždy spájať lásku s pokorou, lebo bez pokory sa nezaobídu ani ľudia,
ktorí sa už osvedčili na ceste dokonalosti.“ (sv. František Saleský)

