Okienko pre deti a mládež

LIST

Viac ako byť „online”
Milí mladí, opäť uverejňujeme slová pápeža Františka, ktoré adresoval
mladým z celého sveta na Svetových dňoch mládeže v Paname 2019.
Drahí mladí, dobrý večer!
...Vždy priťahuje pozornosť sila toho „áno“ dievčaťa Márie. Sila toho „nech sa mi stane“,
ktorým odpovedala anjelovi. Bolo to čosi iné ako nejaké pasívne či rezignované prijatie. Bolo
to niečo iné ako keď sa povie: Dobre, môžeme to skúsiť a uvidíme. Mária nepoznala ten výraz:
uvidíme, ako to pôjde. Bola rozhodná, pochopila o čo ide a povedala „áno“. Bez vytáčok. Bolo v
tom niečo viac, išlo o čosi iné. Bolo to „áno“ toho, kto sa chce vložiť do veci a riskovať, kto chce
vsadiť všetko, s jedinou bezpečnou istotou v tom, že je nositeľkou prisľúbenia.
...Spomínam si, že raz, keď som sa rozprával s mladými, jeden z nich sa ma opýtal: „Otče,
prečo si dnes mnohí mladí nekladú otázku, či existuje Boh? Je pre nich také ťažké uveriť v neho,
alebo sa len vyhýbajú určitému životnému záväzku?“ A ja som odvetil: „Čo si myslíte vy?“
Medzi odpoveďami si spomínam na jednu, ktorá sa ma dotkla, pretože súvisí so skúsenosťou,
o ktorú sa s nami podelil Alfredo: „Otče, je to tak preto, lebo mnohí mladí cítia, že kúsok po
kúsku prestali žiť pre druhých, cítia sa neraz ako neviditeľní.“ Mnohí mladí cítia, že kúsok po
kúsku prestali existovať pre druhých, pre rodinu, pre spoločnosť, pre komunitu, a tak sa neraz
cítia, akoby boli neviditeľní.“ Toto je kultúra ponechávania napospas a nedostatku záujmu o
druhých. Nehovorím, že všetci, no mnohí cítia, že majú málo alebo vôbec nič, čo by iným mohli
dať, pretože nemajú reálny priestor, v ktorom by pocítili výzvu, že sa s nimi počíta. Ako môžu
uvažovať nad tým, že Boh existuje, ak oni sami, títo mladí, už dávno prestali existovať pre
svojich bratov a pre spoločnosť? Takto ich tlačíme k tomu, aby nepozerali do budúcnosti. A aby
sa stávali obeťou hocakej drogy, niečoho, čo ich zničí. Môžeme si položiť otázku, čo robím ja
voči tým mladým, ktorých vidím. Kritizujem ich, alebo ma nezaujímajú? Pomáham im, alebo ma
nezaujímajú? Je to pravda, že pre mňa už dávno prestali existovať?
Dobre vieme, že nestačí byť celý deň pripojeným v sieti, aby sa človek cítil uznaným a
milovaným. Cítiť sa uznaným a pozvaným je niečo oveľa väčšie ako byť „online“. Znamená
to nachádzať priestor, kde sa môže svojimi rukami, srdcom a hlavou cítiť súčasťou väčšieho
spoločenstva, ktoré ho potrebuje a ktoré aj vy, mladí, potrebujete.
...O chvíľu sa stretneme so živým Ježišom v Eucharistii. Určite mu budete mať veľa čo
povedať, porozprávať mu o rôznych situáciách svojho života, svojich rodín a krajín. Keď budete
pred Ježišom stáť tvárou v tvár, nebojte sa mu otvoriť svoje srdce, aby sa nanovo rozhorelo
ohňom jeho lásky, ktorá vás povzbudí objať život so všetkou jeho krehkosťou a nedostatkami,
ale aj v celej jeho veľkosti a nádhere. Nech vám Ježiš pomáha objavovať krásu toho, že žijete a
ste bdelí. Živí a bdelí. Nebojte sa povedať mu, že aj vy chcete mať účasť na jeho dejinách lásky
vo svete, že ste stvorení pre čosi „viac“!
Priatelia, prosím vás tiež o to, aby ste sa tvárou v tvár Ježišovi modlili aj za mňa, aby som ani
ja nemal strach objať život, aby som bol schopný chrániť korene, a aby som povedal ako Mária:
„Nech sa mi stane podľa tvojho slova!“
(Z príhovoru pápeža Františka mladým na privítacej ceremónii SDM v Paname; www.vaticannews.va/sk)
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Modlitbaz kajúceho
Uzdravení
duchovnýchžalmu
chorôb
Prvým uzdravením je obrátenie v zmysle otvoriť srdce,
aby tam vošlo Božie slovo.
Obrátenie znamená hľadieť na druhú stranu,
nasmerovať pohľad inam.
A toto otvára srdce, dáva nám vidieť iné veci.
Ak je však srdce uzavreté, nemôže byť uzdravené.
Ak je niekto chorý a pre tvrdohlavosť
nechce ísť k lekárovi, nebude uzdravený.
Ako prvé povedal: „Obráťte sa, otvorte srdce“.
Ak aj my kresťania konáme mnoho dobrého,
ak je srdce uzavreté, všetko je to akoby len vonkajším náterom.
... My všetci potrebujeme byť uzdravení,
pretože všetci máme duchovné choroby, a to skutočne všetci.
Avšak my všetci máme i možnosť
uzdravovať druhých, no s týmto postojom.
Nech nám Pán dá túto milosť uzdravovať tak, ako uzdravoval on:
s miernosťou, pokorou, so silou proti hriechu, proti diablovi
a takto ísť vpred v tomto peknom „povolaní“
vzájomného uzdravovania, pretože sa to týka všetkých:
„Ja uzdravujem druhého a nechám sa uzdraviť druhým“.
Vzájomne. Toto je kresťanská komunita.
(pápež František)
Aktuálne číslo LISTU SV. LADISLAVA nájdete aj na farskej internetovej stránke.
www.knv.rimkat.sk

Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 18.2. 2019
15. 55

večeradlo

16. 45

sv. omša

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40
+ Alžbeta Adzimová (RB)

Utorok - 19.2. 2019
16. 45

sv. omša

Streda - 20.2. 2019
6. 40

sv. omša

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40
+ Mária Nagyová-Weissová

15. 30

adorácia

16. 45

sv. omša

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40
+ Ondrej, Alžbeta, Mária Raďakovi
Katedra sv. Petra, apoštola

16. 45

+ Helena Oberlová (1. výr.)

Sobota - 23.2. 2019
7. 00

sv. omša

NEDEĽA - 24.2. 2019

V stredu 20. 2. počas jarných prázdnin pôjdeme na celodenný výlet do
Vysokých Tatier. Cieľom našej túry bude Starý Smokovec - Hrebienok.

+ Jaroslav Sopko (5. výr.)

Piatok - 22.2. 2019
sv. omša

Farský prázdninový výlet

zmena času sv. omše

Štvrtok - 21.2. 2019

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40
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+ Alžbeta Orosová (P.)

11. 00

sv. omša

za farnosť

Služba lektorov

HRAŠOVÍK
NEDEĽA - 24.2. 2019
9. 30

sv. omša

Výletný deň začneme sv. omšou o 6.40 hod. vo farskom kostole. Autobus MHD odchádza
o 7.15 hod. z konečnej zastávky, rýchlik z KE o 8.07 hod. Cestovné lístky (aj s využitím zliav)
si každý zabezpečuje individuálne. Všetci, bez rozdielu veku, ste srdečne pozvaní. Deti iba
s doprovodom dospelej osoby, ktorá za ne preberá zodpovednosť.
V rámci Roka sv. Košických mučeníkov sa prvýkrát v košickej katedrále bude spoločne
sláviť jubileum manželov z celej arcidiecézy:
26. mája o 15.00 hod. - 25. výročie manželstva
13. októbra o 15.00 hod. - 50., 60. a 65. výročie manželstva
Milí manželia, ktorí oslavujete svoje jubileum v roku 2019, povzbudzujem Vás, aby ste sa
zúčastnili sv. omše s otcom arcibiskupom, kde dostanete osobitné požehnanie.
Prihláste sa v sakristii.
Strieborné výročie – 25 rokov do 25. marca 2019
50, 60 a 65 rokov manželstva do 25. septembra 2019
Je potrebné uviesť mená, priezvisko manželov a dátum ich sobáša.

+ Helena Nagyová

sv. omša

Chceme spoločne prežiť zimný čas v Tatrách a odniesť si pekné zážitky aj
z Tatranského ľadového dómu na Hrebienku, ktorého témou je Bazilika
sv. Petra v Ríme spolu s Berniniho kolonádou. Vstup do ľadovej baziliky je bezplatný.

Výročie sobáša

Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka

8. 00

*Dnes o 15.00 hod. pozývame na faru manželské páry v rámci Národného týždňa manželstva (KBM
+ premietanie filmu s manželskou tematikou).
*V stredu je sv. omša o 6.40 hod. z dôvodu farského výletu.
*Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach (v KNV o 8.00 hod.) bude sľub farskej rady.
*Na budúcu nedeľu nás navštívia zástupcovia OZ Maják nádeje. Ponúknu charitatívny predaj
ručných výrobkov. Ich kúpou podporíte osamelé matky v núdzi a ich deti. Vopred ďakujeme.
*Zbierka na potreby nášho chrámu: KNV 317,52 € a Hrašovík 65,- €. PBZ za milodary.
*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).

7. NEDEĽA 24.2. 2019
8.00 hod.
1. čítanie
Emília Beňáková
1. čítanie
2. čítanie
Darina Ondrušová
2. čítanie
spoloč. modlitby Anna Gunglová
spoloč. modlitby
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+ Jolana Köverová (1. výr.)

11.00 hod.
Ladislav Pytel
Katarína Pastorová
Dušan Mikloš, Ing.

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

Upratovanie
23.2. KNV VI. skupina

Modlitba ruženca
Hrašovík II. skupina

Mária Brudňáková

Myšlienka týždňa
„Uznať zlyhania je úkon statočnosti a odvahy.“ (sv. Ján Pavol II.)

