Okienko pre deti a mládež

LIST

V v priateľstve s Bohom
Byť svätým znamená rásť
Milé deti, prežívame jesenné obdobie, kedy opadá lístie zo stromov,
dni sa skracujú a slnečného svitu je čoraz menej. Príroda vyzerá šedivo,
akoby zostarla a ustával v nej život. Aj ľudia cítia viac než inokedy, že na
svete je tiež smrť. Niekedy ich preto zmáha smútok. Čím ho zahnať?
Kresťania si často pripomínajú, že Boh vie urobiť srdce každého
človeka svieže a krásne od mladosti až do staroby. Napriek ťažkostiam
života, chorobám, dokonca aj napriek smrti. Boh je stále plný života a
dobra, z lásky sa radostne rozdáva, je svätý a ľudia sa mu môžu podobať,
keď sú s ním. Aj oni sa stávajú svätými, podobne ako ich Otec.
Svätí žili aj zomreli ako verní a statoční Boží priatelia. 1. novembra je spoločná slávnosť
Všetkých svätých. Boh má veľa priateľov: niektorí sú veľmi slávni, o iných vie len On sám,
niektorí žili veľmi dávno, iní celkom nedávno a patríme k nim vlastne aj my, ktorí v priateľstve
s ním ešte len rastieme. Je to sviatok celej Božej rodiny - Cirkvi.
Ponúkame Vám omaľovánku - NEBO. V strede je JEŽIŠ a okolo neho všetci tí, ktorí ho na
svete nadovšetko milovali.
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sv. Ladislava
XVIII.

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

28. 10. 2018

Modlitba
kajúceho
Čo je
svätosť?žalmu
„Byť chudobnými v srdci, to je svätosť.“ (GE 70)
„Reagovať s pokornou tichosťou, to je svätosť.“ (GE 74)
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„Rozsievať okolo seba pokoj, to je svätosť.“ (GE 89)
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Týždenník
farského
spoločenstva

„Vedieť plakať s druhými, to je svätosť.“ (GE 76)
„Hľadať spravodlivosť s hladom a smädom, to je svätosť.“ (GE 79)
„Hľadieť a konať s milosrdenstvom, to je svätosť.“ (GE 82)
„Udržať si srdce čisté od všetkého, čo poškvrňuje lásku,
to je svätosť.“ (GE 86)
„Prijať každý deň cestu evanjelia,
aj keď nám spôsobuje problémy, to je svätosť.“ (GE 94)
„Kresťanský život je neustály boj.
Potrebné sú sila a odvaha na odolanie pokušeniam diabla
a na ohlasovanie evanjelia.
Tento zápas je veľmi pekný, pretože nám umožňuje
oslavovať zakaždým, keď Pán v našom živote zvíťazí.“ (GE 158)
(Pápež František: Apoštolská exhortácia Gaudete et exsultate o svätosti v súčasnom svete)

Aktuálne číslo LISTU SV. LADISLAVA nájdete aj na farskej internetovej stránke.
www.knv.rimkat.sk

Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 29.10. 2018
16. 55
večeradlo
17. 45
sv. omša

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40
ZBP Viktória (18 r.)
zmena času sv. omše

Utorok - 30.10. 2018
7. 45
adorácia
9. 00
sv. omša

+ Alžbeta Orosová (P.)

Streda - 31.10. 2018
7. 00
sv. omša

ZBP Alžbeta N.

*sv. zmierenia 08.30 - 08.55

Štvrtok - 1.11. 2018
Všetkých svätých
8. 00
sv. omša
+ Irena Kecerová (30. výr.)
11. 00
sv. omša
ZBP Štefan (85 r.) a rod.
15. 00
pobož. na cintoríne

Odpustky pre zosnulých

Piatok - 2.11. 2018
8. 00
sv. omša
17. 45
sv. omša

Všetkých verných zosnulých
za všetkých zosnulých
+ Anna Takáčová

Sobota - 3.11. 2018
7. 00
fatimská sobota
sv. omša

za ružencové spoločenstvo

NEDEĽA - 4.11. 2018
8. 00
sv. omša
11. 00
sv. omša

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
za farnosť
+ Emil, Zuzana, Eva, Ondrej a ost. z rod.

*sv. zmierenia 07.30 - 07.55
*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

HRAŠOVÍK

zmena času sv. omše
Štvrtok - 1.11. 2018
Všetkých svätých
9. 45
sv. omša
za farnosť
14. 00
pobož. na cintoríne

*sv. zmierenia 09.15 - 09.40

Piatok - 2.11. 2018
16. 45 sv. omša

Všetkých verných zosnulých
na úmysel Sv. Otca

NEDEĽA - 4.11. 2018
9. 30
sv. omša

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
+ Helena a Anton

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

Evanjelizačný úmysel: Aby reč srdca a dialóg vždy víťazili nad rečou zbraní.
Úmysel slovenských biskupov: Nech nás pripomienka svätých a našich zosnulých veriacich podnieti ku skutkom pravej lásky.

3.11. KNV - VI. skupina Hrašovík - IV. sk.

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa
týka viny. Dostane ho náležite pripravený veriaci v Krista za istých stanovených podmienok od
Cirkvi. Každý veriaci môže odpustky získať pre seba alebo aplikovať za zosnulých.
Zosnulým veriacim môžeme okrem iného pomáhať tým, že pre nich získavame odpustky, aby
tak boli oslobodení od časných trestov, ktoré si zaslúžili za svoje hriechy.
Podmienky na získanie odpustkov
1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku
a pomodlí sa modlitbu Pána (Otčenáš) a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné
odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.
Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým
alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitbu na úmysel Svätého Otca (stačí
Otčenáš, Zdravas´ a Sláva). Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť
k hriechu aj všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do
polnoci určeného dňa.
2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže
získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do
8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

Služba lektorov

Úmysly apoštolátu modlitby (november)

Upratovanie

*Dnes bude zbierka na potreby chrámu. PBZ za Vaše milodary.
*V stredu sa končí „ružencový” mesiac. Nezabudnime na ruženec ani počas ďalších mesiacov roka.
*Vo štvrtok bude cirkevne prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sv. omše budú ako v nedeľu. Popoludní
budú dušičkové pobožnosti na cintorínoch: v Hrašovíku o 14.00, v KNV o 15.00 hod.
*V piatok je Spomienka na všetkých verných zosnulých. Sv. omše budú ráno a večer.
*V piatok navštívim chorých od 9.00 hod. Po večernej sv. omši bude výmena ružen. tajomstiev.
*Využime možnosť prijať sv. zmierenia, a tak získať v dušičkovom týždni odpustky pre zosnulých.
*Zbierka na misie: KNV 243,36 € a Hrašovík 38,- €. PBZ za Vaše milodary.
*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 €.
*Ponúkame Sviečky za nenarodené deti v cene 1,- € a 4,- € na podporu kultúry života.
*Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili misijnej pobožnosti pri kríži na Panoráme minulú nedeľu.
*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).

Modlitba ruženca
Tomáš Ondruš

VŠETKÝCH SVÄTÝCH 1.11.2018
8.00 hod.
11.00 hod.
1. čítanie V. Ondová
1. čítanie A. Nagyová
2. čítanie J. Valušová
2. čítanie J. Raďaková
spoloč. m. J. Ondo ml.
spoloč. m. O. Raďak

31. NEDEĽA V CEZR. OBD. 4.11.2018
8.00 hod.
11.00 hod.
1. čítanie M. Gazdagová
1. čítanie D. Mikloš, Ing.
2. čítanie D. Gazdag
2. čítanie L. Pytel
spoloč. m. V. Jendželovský spoloč. m. K. Pastorová

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

Myšlienka týždňa
„Skutočná svätosť spočíva v tom, že s úsmevom na perách plníme Božiu vôľu.“ (sv. Terézia z Kalkaty)

