Bilancovanie 2018 (2/2)
Farský kostol. V roku 2018 od apríla do júna prebiehala obnova hlavného vstupného schodiska
z južnej strany a výmena dlažby až po vonkajší kríž. Vytvoril sa nanovo aj bezbariérový prístup do
kostola s osadením zábradlia. V júni sme dokončili rekonštrukciu fasády kostola vonkajšou maľbou
bočnej kaplnky. V roku 2019 plánujeme pokračovať v obnove vonkajšej dlažby kostola. V novembri
sme sa podujali na reštaurovanie bočného oltára Ružencovej Panny Márie, nakoľko už bol značne
poškodený, napadnutý červotočom. Práce na jeho obnove by mali byť ukončené do decembra 2019.
Ďakujem osobitne Vám, milí veriaci, za doterajšie milodary na tieto investičné výdavky a prosím aj
naďalej o Vašu finančnú i modlitbovú podporu.
Slávnosti chrámov vo farnosti. V nedeľu 1. júla 2018 sme počas odpustovej slávnosti sv. Ladislava
privítali medzi sebou Mons. Marka Forgáča, košického pomocného biskupa, ktorý požehnal obnovený
farský chrám. Otec biskup opäť zavítal do našej farnosti 27. septembra, kedy sme si pripomenuli 20.
výročie konsekrácie chrámu sv. Marty v Hrašovíku. Obe slávnosti boli vyjadrením našej vďaky voči
Pánovi za to, že uprostred našich príbytkov je posvätné miesto, kde je prítomný On sám.
V našej farnosti pribudol nový chrám zasvätený sv. Rite. Patrí pod duchovnú správu Rehole sv.
Augustína. Tento Boží stánok posvätil 8. mája 2018 Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
Pútnické miesta. V uplynulom roku sme opäť navštívili rôzne pútnické miesta (Púť Rádia Lumen Krakow, Levoča - púť seniorov, Gaboltov, Obišovce - púť Ružencovej PM, Ružencová záhrada). Na
misijnú nedeľu sme sa zišli na pobožnosti pri kríži (Panoráma-Heringeš). Mimoriadnou udalosťou
a silným duchovným zážitkom bolo pre nás blahorečenie Anny Kolesárovej, mučeníčky čistoty, na
štadióne Lokomotívy v Košiciach v sobotu 1. septembra. Je to prvá blahoslavená laička zo Slovenska,
jej rodiskom je Vysoká n/Uhom (farnosť Pavlovce n/Uhom, okres Michalovce).
Mnohé aktivity počas roka boli ponúknuté rôznym vekovým kategóriám (Don Bosco show, Národný
týždeň manželstva, pôstna polievka, ADSM 2018, MIKE - miništranti, DOD v Kňazskom seminári,
Púte radosti, Národné stretnutie mládeže P18, „Milión detí sa modlí ruženec“, Festival sakrálneho
umenia, Modlitbová reťaz v nemocnici, stretnutie s Mikulášom i pri adventnom venci a ďalšie).
Rok sv. Košických mučeníkov. V sobotu 1.12. sme začali prípravný rok na slávenie 400. výročia
mučeníckej smrti troch sv. košických mučeníkov: Štefana Pongráca, Melichara Grodeckého a Marka
Križina, ktorí 7.9.1619 počas povstania Gabriela Betlena zomreli v Košiciach mučeníckou smrťou.
V tomto roku chceme prehĺbiť úctu k našim trom mučeníkom a vzbudiť túžbu po vernosti vo viere.
Sú pre nás ozajstným vzorom, nakoľko hrdinsky bránili vieru v Krista až na smrť. Relikviár s ich
ostatkami budeme mať vo farnosti vystavený k verejnej úcte 19. marca 2019.
Predsavzatia do Nového roka. Zmyslom predsavzatí je vniesť do svojho života zmeny, ktoré by
nám zaistili, že sa staneme inými ľuďmi než sme boli doteraz, že nasledujúci rok pre nás dopadne
lepšie, než ten predchádzajúci. Preto ponúkam nám všetkým iba tri predsavzatia.
1. ZADRŽ! „Zadrž svoje pokušenie iných posudzovať a prijímaj ich takých, akí sú.”
2. POKRAČUJ! „Pokračuj v tom, čo začali iní, a čo sa osvedčilo, nasleduj, napodobňuj.”
3. VYHOĎ! „Zanechaj smetisko zo svojho vnútra za sebou.”
A pros Pána, aby si mal silu to uskutočniť. A tvoj ďalší rok, ktorý Ti Boh daruje, bude iný...
Pápež František: „Náš život – ako vieme – nepozostáva iba zo šťastných chvíľ, ale aj z ťažkých
a temných okamihov. Avšak dôvera v Boha nám pomáha prijímať tieto ťaživé momenty a vnímať ich
ako príležitosť na rast vo viere a na budovanie nových vzťahov s našimi bratmi a sestrami. Ide o
odovzdanie sa do rúk Pána, o ktorom vieme, že je Otcom bohatým na dobro voči svojim deťom.”
V duchu týchto slov nebojme sa toho, čo príde, toho, čo má pre nás Pán pripravené. Žime v jednote
s ním a nezabúdajme, že sme chrámom Ducha Svätého. Buďme trpezliví a vytrvalí. Hľadajme to, čo
je Božie. Dôverujme Ježišovi a pod ochranou Bohorodičky Panny Márie majme aj v roku 2019 srdcia
otvorené pre Božie vnuknutia a výzvy.
duchovný otec
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KRST KRISTA PÁNA

13. 1. 2019

MÔJ MILOVANÝ SYN

Poddaný krstí Kráľa,
služobník Pána, Ján Spasiteľa;
vody Jordána sú plné úžasu,
holubica svedčí
a počuť hlas Otca:
Toto je môj Syn.
(ant.)
Ježiš nám žiari v týchto dňoch,
láskavý, dobrý Spasiteľ;
nech všetci ľudia veriaci
chvália ho spevmi hlasite.
Keď on už tridsať rokov mal,
čo v ľudskom tele prebýval,
pokorne o krst požiadal,
hoc vinu žiadnu nepoznal.
Šťastný je Ján, no zdráha sa
obmývať vodou od viny
toho, čo krvou môže sám
zmyť z ľudstva všetky prečiny.

Tu zaznie hlas a z výšavy
Boh svojho Syna predstaví
a Svätý Duch naň zostúpi
a charizmami obdarí.
Vrúcne ťa, Kriste, prosíme,
ochraňuj slabých, všetkých spas;
nech naša myseľ jasná je
a čistý život krášli nás.
Kriste, si pravda, život náš;
kiež od nás úctu, slávu máš;
ty, sláva Otca, Ducha jas,
zjavuješ sa nám v každý čas.

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

Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 14.1. 2019
15. 55
večeradlo
16. 45
sv. omša

+ Mária Sedláková (5. výr.), Ondrej, Vincent

Utorok - 15.1. 2019
16. 45
sv. omša

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40
+ Anna Vargová (5. výr.), František, Ján

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

Duchovné zamyslenie

Streda - 16.1. 2019
7. 00
sv. omša

+ Helena Oberlová (RB)

Štvrtok - 17.1. 2019
15. 30
adorácia
16. 45
sv. omša

Sv. Antona, opáta

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

+ Ondrej Köver

Piatok - 18.1. 2019
16. 45
sv. omša

+ Štefan Baláž (1. výr.)

Sobota - 19.1. 2019
7. 00
sv. omša

+ Emília Janočková

NEDEĽA - 20.1. 2019
8. 00
sv. omša
11. 00
sv. omša

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
+ Michal (2. výr.) a Johana a starí rodičia
ZPB Mária (90 r.), Jozef (60 r.)

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

HRAŠOVÍK
NEDEĽA - 20.1. 2019
9. 30
sv. omša

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
za farnosť

Služba lektorov
2. NEDEĽA 20.1. 2019
8.00 hod.
1. čítanie
Vincent Jendželovský
1. čítanie
2. čítanie
Margita Gazdagová
2. čítanie
spoloč. modlitby Dušan Gazdag
spoloč. modlitby

11.00 hod.
Ondrej Raďak
Alžbeta Nagyová
Jolana Raďaková

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

Upratovanie
19.1. KNV I. skupina

*Dnes na slávnosť Krstu Krista Pána je koniec vianočného obdobia. Zároveň popoludní o 14.00 hod.
prosím o pomoc pri skladaní vianočnej výzdoby. Jasličky zostávajú až do Hromníc (2. február).
*Dnes od 13.00 hod. bude požehnanie domov v Hrašovíku.
*Od piatku sa modlime za jednotu kresťanov - začína sa Týždeň modlitieb (18.-25.1.).
*V piatok o 16.45 hod. bude sv. omša za účasti (prvoprijímajúcich) detí, po nej katechéza na fare.
*Ponúkame Vám Katolícke noviny na duchovné čítanie za 0,70 €.
*Ďakujem Vám za milodary, ktorými prispievate na obnovu farského kostola (oltár PM a vonkajšia
dlažba) v kancelárii FÚ alebo na č.ú. SK97 0900 0000 0004 4236 5787 (pozn. milodar na kostol).

Modlitba ruženca
Hrašovík III. skupina

Mária Brudňáková

OBLIECŤ SI KRISTA. Duchovné účinky tejto sviatosti, ktoré sú neviditeľné očiam, avšak aktívne v
srdci toho, kto sa stal novým stvorením, sú vyjadrené odovzdaním bieleho rúcha a zapálenej sviece. Po
kúpeli znovuzrodenia, schopnom pretvoriť človeka podľa Boha v pravej svätosti (porov. Ef 4,24), sa už
od prvých storočí javilo prirodzené preobliecť novopokrstených do nového, bieleho odevu, na podobu
žiary života dosiahnutého v Kristovi a v Duchu Svätom. Biely odev okrem toho, že symbolicky vyjadruje
to, čo sa udialo vo sviatosti, ohlasuje aj stav premenených na Božiu slávu. To, čo znamená zaodieť sa
Kristom, pripomína svätý Pavol, keď vysvetľuje, ktoré cnosti majú pokrstení pestovať: «Ako Boží
vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.
Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj
vy! Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti!» (Kol 3,12-14)
Aj obradné odovzdanie plameňa odpáleného z Veľkonočnej sviece pripomína účinok krstu: «Prijmite
Kristovo svetlo», hovorí kňaz. Tieto slová pripomínajú, že nie my sme svetlom, ale svetlom je Ježiš Kristus
(Jn 1,9; 12,46), ktorý ako vzkriesený z mŕtvych zvíťazil nad temnotou zla. My sme povolaní prijať jeho
jas! Tak, ako plameň Veľkonočnej sviece dáva svetlo jednotlivým sviecam, tak láska Zmŕtvychvstalého
Pána zapaľuje srdcia pokrstených, napĺňajúc ich svetlom a teplom. A preto sa už od prvých storočí krst
nazýval „osvietením“ a pokrstenému človeku sa hovorilo „osvietený“.
Veď práve toto je kresťanské povolanie: «vždy kráčať ako synovia svetla, vo vytrvalosti vo viere»
(porov. Obrad uvedenia dospelých do kresťanského života, č. 226; Jn 12,36). Pokiaľ ide o deti, je úlohou
rodičov a krstných rodičov starať sa o udržiavanie plameňa krstnej milosti v ich maličkých, pomáhajúc im
vytrvať vo viere (porov. Obrad krstu detí, č. 73). «Kresťanská výchova je právom detí, smeruje k tomu,
aby ich postupne viedla k poznaniu Božieho plánu v Kristovi: tak budú môcť osobne potvrdiť vieru, v
ktorej boli pokrstení» (tamtiež, Úvod, 3).
Živá Kristova prítomnosť, ktorú v sebe máme chrániť, brániť a zväčšovať, je lampou osvetľujúcou
naše kroky, svetlom orientujúcim naše rozhodnutia, plameňom ohrievajúcim srdcia pri kráčaní v ústrety
Pánovi, robiac nás schopnými pomáhať tým, čo kráčajú spolu s nami, až k nerozlučnému zjednoteniu s
Ním. V ten deň, hovorí Zjavenie apoštola Jána, „noci už nebude a nebudeme viac potrebovať svetlo lampy
ani svetlo slnka, lebo nám bude žiariť Pán, Boh, a budeme kraľovať na veky vekov“ (porov. Zjv 22,5).
Slávenie krstu sa uzatvára modlitbou Otče náš, ktorá je vlastná spoločenstvu Božích detí. Veď deti
znovuzrodené v krste prijmú plnosť daru Ducha vo sviatosti birmovania a budú sa zúčastňovať na
Eucharistii, učiac sa tomu, čo to znamená obracať sa na Boha s oslovením „Otec“.
Na záver týchto katechéz o krste opakujem každému z vás pozvanie, ktoré som takto vyjadril v
Apoštolskej exhortácii Gaudete et exsultate: «Dovoľ, aby milosť tvojho krstu prinášala ovocie na ceste
svätosti. Dovoľ, aby bolo všetko otvorené voči Bohu a s týmto cieľom si ho zvoľ, rozhodni sa pre Boha
vždy nanovo. Nestrácaj odvahu, pretože máš silu Ducha Svätého, aby sa to stalo možným, a svätosť je
koniec koncov ovocím Ducha Svätého v tvojom živote (porov. Gal 5,22-23)» (č. 15).
(Katechéza pápeža Františka o krste, 16.5.2018)

Myšlienka týždňa
„Viera je aj v našich dňoch darom, ktorý musíme objavovať, pestovať a svedčiť o ňom.” (Benedikt XVI.)

