Okienko pre deti a mládež

LIST

Sen menom Ježiš
Milí mladí, minulú nedeľu (27.1.) sa skončili v Paname
(Stredná Amerika) Svetové dni mládeže (SDM).
Postupne budeme uverejňovať myšlienky z homílií a príhovorov
pápeža Františka, ktoré adresoval mladým z celého sveta. Nech sú
pre Vás povzbudením a výzvou vernejšie nasledovať Ježiša.
Drahí mladí, pekné popoludnie!
...Vy nás učíte, že stretávať sa neznamená napodobňovať sa navzájom, že by mali všetci premýšľať
rovnako alebo žiť vo všetkom rovnakí, konať a opakovať tie isté veci, toto robia papagáje. Stretávať
sa znamená oduševniť sa pre niečo iné, znamená to vstúpiť do kultúry stretnutia, je to apelom a
pozvaním mať odvahu spolu udržiavať živým spoločný sen. Máme mnohé rozdiely, hovoríme
odlišnými jazykmi, všetci sa obliekame rozlične, ale, prosím, usilujme sa mať spoločný sen, a to
naozaj dokážeme. A toto nás neanuluje, obohacuje nás to.
Sen, ktorý je veľký a ktorý je schopný zapojiť všetkých. Sen, pre ktorý Ježiš obetoval svoj život
na kríži a Duch Svätý sa vylial na Turíce a ohňom vpísal znamenie do srdca každého muža a každej
ženy, do každého jedného srdca, do tvojho, tvojho, tvojho, do môjho. Aj do tvojho, vpísal ho doň
a čaká, že nájde priestor, aby rástol a rozvíjal sa. Sen. Sen menom Ježiš, zasiaty Otcom, Boh tak
ako On, tak ako Otec, poslaný Otcom s dôverou, že bude rásť a žiť v každom srdci. Sen konkrétny,
ktorý je osobou, ktorý prúdi v našich žilách, spôsobuje chvenie srdca a jeho poskočenie vždy, keď
počujeme: «Milujte sa navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa
toho spoznajú, že ste moji učeníci» (porov. Jn 13,34-35). Ako sa volá náš sen? – (Mladí odpovedajú:
„Ježiš!“) – Nepočujem! (Opakujú: „Ježiš!“) – Nepočuť! (Opakujú: „Ježiš!“).
Jeden svätec, ktorý pochádzal z týchto končín, – toto si vypočujte, je to svätec z týchto krajov
– rád hovoril: «Kresťanstvo nie je súbor právd, ktoré treba veriť, zákonov, ktoré máme dodržiavať,
alebo zákazov. Takto by z kresťanstva bolo niečo veľmi odpudivé. Kresťanstvo, to je jedna osoba,
ktorá ma veľmi milovala, ktorá túži a žiada moju lásku. Kresťanstvo je Kristus» (Sv. Oscar Romero,
Homília, 6. novembra 1977). Povieme to všetci spoločne? – (Mladí odpovedajú: „Kresťanstvo je
Kristus!“) – Ešte raz! – („Kresťanstvo je Kristus!“) – Ešte raz! – („Kresťanstvo je Kristus!“).
[Kresťanstvo] je Kristus, znamená to ďalej rozvíjať ten sen, pre ktorý dal život: milovať tou istou
láskou, akou nás On miloval. Nemiloval nás len na polovicu, nemiloval nás len trochu, miloval nás
úplne, zahrnul nás nehou, láskou, daroval svoj život.
Pýtame sa: čo nás drží zjednotených? Prečo sme zjednotení? Čo nás vedie k tomu, že sa
stretávame? Viete čo to je? Čo nás drží v jednote? Je to vedomie istoty, že sme boli milovaní
hlbokou láskou, že nechceme a nemôžeme mlčať, láskou, ktorá nás provokuje, aby sme odpovedali
rovnakým spôsobom, láskou. A to je tá Kristova láska, ktorá nás ženie (porov. 2 Kor 5,14).
... Pýtam sa ťa: Veríš v túto lásku? – (Mladí odpovedajú: „Áno!“) – Opýtam sa ďalšiu vec: Veríš,
že táto láska stojí za to? – („Áno!“) – Ježiš raz zakončil svoju odpoveď tomu, ktorý mu položil
otázku, týmito slovami: „Dobre, ak veríš, choď a rob podobne.“ Ja vám v Ježišovom mene hovorím:
„Choďte a robte podobne.“ Nemajte strach milovať, nemajte strach z tejto konkrétnej lásky, z tejto
lásky, ktorá je ohľaduplná, z tejto lásky, ktorá je službou, z tejto lásky, ktorá znamená dať život.
(Z príhovoru pápeža Františka mladým na privítacej ceremónii SDM v Paname; www.vaticannews.va/sk)
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Modlitba kajúceho žalmu

O pravej nábožnosti

Včela zbiera svoj med z kvetov tak,
že ich ani najmenej nepoškodí, ani neporuší;
zanecháva ich také nedotknuté,
nepoškvrnené a svieže, ako ich našla.
A pravá nábožnosť to robí ešte lepšie,
lebo ona nielenže neničí nijaké
povolanie alebo zamestnanie,
ale robí ho milším a krajším.
Lebo ako všetky drahokamy ponorené do medu
sú jasnejšie a žiarivejšie, každý podľa svojej farby,
tak sa aj človek vo svojom povolaní stáva
lepším a dokonalejším, ak ho spája s nábožnosťou.
Prostredníctvom nej sa
aj tvoja starosť o rodinu stáva pokojnejšou,
vzájomná láska medzi manželom a manželkou úprimnejšou,
povinná poslušnosť vladárovi vernejšou
a každé zamestnanie príjemnejším a lepším.
(sv. František Saleský)
Aktuálne číslo LISTU SV. LADISLAVA nájdete aj na farskej internetovej stránke.
www.knv.rimkat.sk

Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 4.2. 2019
15. 55

večeradlo

16. 45

sv. omša

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40
+ Anna Takáčová, Ján (30. výr.)

Utorok - 5.2. 2019

Sv. Agáty, panny a mučenice

16. 45

+ z rod. Lackovej a Eliášovej

sv. omša

Streda - 6.2. 2019
7. 00

sv. omša

adorácia

16. 45

sv. omša

+ Alexander Stasz
*sv. zmierenia 16.15 - 16.40
+ Andrej Kapušanský, kňaz

Piatok - 8.2. 2019
16. 45

sv. omša

Teologická fakulta KU

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

Štvrtok - 7.2. 2019
15. 30

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40
+ Alžbeta Rajdošová (5. výr.)

Sobota - 9.2. 2019
7. 00

sv. omša

NEDEĽA - 10.2. 2019

+ Alžbeta Vavreková

sv. omša

+ Štefan Nagy (37. výr.)

11. 00

sv. omša

+ Jaroslav (22. výr.)

9. 30

sv. omša

II. Master v teológii manželstva a rodiny
Teologická fakulta KU v Ružomberku v spolupráci s Košickou arcidiecézou a Akadémiou Karola
Wojtylu otvára prihlasovanie na dvojročný akademický program Master v teológii manželstva
a rodiny. Program je určený pre osobnú a profesionálnu formáciu a profiláciu jednotlivcov,
manželských párov, seminaristov, kňazov, zasvätených, odborníkov pre prácu s rodinou a budúcich
koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach. Obsah programu tvorí pohľad učenia Cirkvi
a spoločenských vied na manželstvo a rodinu. Prihlásiť sa je možné do 30.4.2019 prostredníctvom
www.tf.ku.sk.

Služba lektorov

HRAŠOVÍK
NEDEĽA - 10.2. 2019

I. Katolícka teológia, náuka o rodine, sociálna filozofia, sociálna práca a učiteľstvo
Podmienky prijatia v roku 2019/20: pre bakalársky stupeň: úplné stredné vzdelanie; pre
magisterský stupeň: ukončené bakalárske štúdium. Rešpektovanie katolíckeho ducha univerzity.
Termín podania prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium: do 30.04.2019. Termín
podania prihlášky na doktorandské štúdium: do 31.05.2019. Poplatok za materiálne zabezpečenie
prijímacieho konania: 35 € papierová prihláška. Je potrebné vypísať aj elektronickú prihlášku
(stránka www.tf.ku.sk). Deň otvorených dverí na TF KU: 5. február 2019. Všetky informácie sú
na stránke www.tf.ku.sk.

Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach.
Žiadosť o prijatie je potrebné poslať do 31. marca 2019 na adresu: Kňazský seminár sv. Karola
Boromejského, Hlavná 91, 042 03 Košice. K žiadosti je potrebné pripojiť list, v ktorom kandidát
objasní dôvody, pre ktoré sa hlási do seminára. Termíny pohovorov pre prijatie do kňazského
seminára budú oznámené individuálne. Detailnejšie informácie sú na internetovej stránke
www.kske.sk. Zároveň je potrebné prihlásiť sa na štúdium na Teologickej fakulte v Košiciach.

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8. 00

*Dnes o 14.45 hod. bude v KNV prvonedeľná pobožnosť.
*Dnes na sv. omši udelíme spoločné svätoblažejské požehnanie.
*V piatok o 16.45 hod. bude sv. omša za účasti (prvoprijímajúcich) detí, po nej katechéza na fare.
*Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby nášho chrámu. PBZ za milodary.
*Zbierka na pastoráciu mládeže ACM/UPC: KNV 149,50 € a Hrašovík 42,- €. PBZ za milodary.
*Dnes je posledný deň na odovzdanie volebných lískov (farská rada) - schránka v kostole.
*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).

5. NEDEĽA 10.2. 2019
8.00 hod.
1. čítanie
Jaroslava Valušová
1. čítanie
2. čítanie
Jaroslav Ondo ml.
2. čítanie
spoloč. modlitby Veronika Ondová
spoloč. modlitby

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
+ Ján Köver (1. výr.)

11.00 hod.
Miroslav Lacko
Alena Seligová
Agnesa Hampachelová

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

Upratovanie
9.2. KNV IV. skupina

Modlitba ruženca
Hrašovík VI. skupina

Alžbeta Nagyová

Myšlienka týždňa
„Bože môj, ďakujem Ti za všetko, že si ma miloval a posilňoval v utrpení,
prosím prijmi ma teraz k sebe!“ (sv. Agáta)

