Rodinná pobožnosť Božieho slova - pokračovanie
Spoločná reflexia
Keďže pobožnosť Božieho slova sa uskutočňuje v rodine, tak je potrebné počas čítania i spoločnej
reflexie je potrebné brať ohľad na schopnosť vnímania a chápania textu u všetkých členov rodiny,
predovšetkým detí. Ak súčasťou rodiny sú aj malé deti, tak po spoločnom prečítaní textu z Písma,
môže nasledovať tomu zodpovedajúce čítanie z Biblie pre deti. Následne môže nasledovať stručné
vysvetlenie prispôsobené úrovni detí. Samotná spoločná reflexia môže prebiehať v dvoch krokoch:
Vidieť – Ide tu o vnímanie podstaty samotného textu. Pokiaľ je textom rozprávanie, pýtame sa
najskôr: Aké hlavné postavy vystupujú v príbehu? Kde sa koná príbeh? V akom čase? Na akom
mieste? Poznáme už tieto postavy? Vieme identifikovať miesto? Čo je hlavnou ideou príbehu?
Ak má text podobu reči, tak sa pýtame: Kto prednáša reč? Komu je adresovaná? Aká je hlavná
myšlienka reči? Spoločný rozhovor vedie rodič, alebo iná dospelá osoba z rodiny. Na vysvetlenie
textu môžeme použiť vysvetlivky v Biblii, alebo rôzne pomôcky, komentáre napr. z časopisu Sväté
písmo pre každého. Konať – Po sústredení sa na hlavnú výpoveď textu sa jednotliví členovia
rodinu zamyslia nad tým, k akému konkrétnemu predsavzatiu a konaniu ich vedie čítaný biblický
text. Môžu si vybrať jedno konkrétne predsavzatie alebo si každý člen rodiny určí svoje vlastné.
Spoločné prosby
Po spoločnom zamýšľaní sa nad Božím slovom nasledujú prosby rodiny. Môžu sa prednášať tak,
ako počas liturgie; všetky, alebo niektoré z nich vybrať. Nakoniec možno pripojiť vlastné prosby.
(Volajme: R. Pane, daj, aby sme počúvali tvoje slová a žili podľa nich.)
Pane Ježišu, daj, prosíme, nech naša rodina číta a chápe Písmo v jednote s celou veriacou
rodinou Cirkvi. R.)
Pane Ježišu, prosíme Ťa za našu rodinu, aby nás čítanie Božieho slova zjednocovalo a
posilňovalo. R.)
Pane Ježišu, prosíme Ťa daj, aby nás Božie slovo napĺňalo ako sladký pokrm a aby sme po
ňom každý deň túžili. R.)
Pane Ježišu, daj prosíme všetkým členom našej rodiny, aby sa čítaním Sväté písma stávali
Tvojimi vernými učeníkmi a nasledovníkmi. R.)
Pane Ježišu, prosíme Ťa za rodičov v našej rodine, nech počúvanie Tvojho slova, im pomáha
rásť v múdrosti a zodpovednosti vo výchove a sprevádzaní svojich detí. R.)
Pane Ježišu, prosíme Ťa za deti v našej rodine, nech počúvanie Tvojho slova, im pomáha
dozrievať v Tvojej milosti a múdrosti. R.)
Pane Ježišu, prosíme ťa daj, aby sme čítaním Božieho slova dokázali odkrývať svoje životné
povolanie a zostať mu verní. R.)
Pobožnosť sa končí záverečnou modlitbou, ktorú prednesie jeden z rodičov.
Bože Duchu Svätý ďakujeme Ti, že si nás viedol pri čítaní Svätého písma. Daj nech ono
v našej rodine rozmnožuje Božiu milosť, rozvíja vieru, dodáva nádej a posilňuje lásku.
Panna Mária, ktorá si vo svojom srdci zachovávala slová svojho Syna a uvažovala o nich,
daj nech vždy ochotne prijímame a v srdci zachovávame každé slovo, ktoré pochádza od
Boha. Amen.
Na záver pobožnosti si môže rodina zaspievať vhodnú náboženskú pieseň a nakoniec si členovia
rodiny môžu pobozkať na znak súdržnosti a lásky, ako k tomu vyzýval apoštol Pavol prvých
kresťanov: „Pozdravte sa navzájom svätým bozkom“ (1 Kor 16,20). (Katolícke biblické dielo)
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Biblická nedeľa
„Každý z nás si dnes môže položiť otázku:
,Zastavím sa, aby som počúval Božie slovo?
Vezmem Bibliu do rúk a ona ku mne hovorí?
Zatvrdilo sa moje srdce? Vzdialil som sa od Pána?
Stratil som vernosť Pánovi a žijem s idolmi,
ktoré mi každý deň ponúkajú svetskú slávu?
Stratil som radosť žasnutia z prvého stretnutia s Ježišom?’.
Dnešný deň je tu, aby sme počúvali: ,Počúvajte dnes Pánov hlas’,
aby sme sa modlili. ,Nezatvrdzujte svoje srdcia.’
Prosme o túto milosť: milosť počúvať, aby naše srdce nezatvrdlo.“
(pápež František)
Pane, dnes Ti chceme ďakovať za dar Biblie, za miesto, kde počúvame
Tvoj hlas, ktorý sa nám prihovára cez príbehy žien a mužov.
Ďakujeme tým, ktorí túto knihu preložili, a tak ju urobili pre nás
zrozumiteľnou. Ďakujeme za každého kto ju šíri, číta, modlí sa a dovolí,
aby pretvárala jeho zmýšľanie a život.
Biblia je pohostinnou zemou, privilegovaným miestom, na ktorom nás
stretávaš a prihováraš sa k nám.
Pane, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré je nám tak blízke. Amen.
Aktuálne číslo LISTU SV. LADISLAVA nájdete aj na farskej internetovej stránke.
www.knv.rimkat.sk

Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 11.12. 2017
15. 55
večeradlo
16. 45
sv. omša

+ Ondrej a Alžbeta Sopkovi

Utorok - 12.12. 2017
16. 45
sv. omša

+ Ján a Mária Takáčovi

Streda - 13.12. 2017
7. 00
sv. omša

Sv. Lucie, panny a mučenice
+ Zlatica Sýkorová

Štvrtok - 14.12. 2017
15. 30
adorácia
16. 45
sv. omša

Sv. Jána z Kríža, kňaza a uč. Cirkvi *sv. zmierenia 16.15 - 16.40

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

Rodinná pobožnosť Božieho slova

+ Štefan, Mária, Štefan Mrasko

Piatok - 15.12. 2017
16. 45
sv. omša

+ Ján Bernáth, Mária a Ján Mandzak

Sobota - 16.12. 2017
7. 00
sv. omša

ZBP Heleny (32)

NEDEĽA - 17.12. 2017
8. 00
sv. omša
11. 00
sv. omša

3. ADVENTNÁ NEDEĽA
za farnosť
za prvoprijímajúce deti 2017

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

HRAŠOVÍK
NEDEĽA - 17.12. 2017
9. 30
sv. omša

3. ADVENTNÁ NEDEĽA
+ Andrej Kavečanský, Paulína, Peter

Služba lektorov
8.00 hod.

3. ADVENTNÁ NEDEĽA

1. čítanie
Margita Gazdagová
2. čítanie
Dušan Gazdag
spoloč. modlitby Vincent Jendželovský

17.12.2017
11.00 hod.
1. čítanie
Ondrej Raďak
2. čítanie
Alexandra Fabianová
spoloč. modlitby Jolana Raďaková

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

Upratovanie kostola
16.12. KNV - I. skupina Hrašovík - VI. skupina

*Dnes o 15.00 hod. Vás pozývame na faru v rámci adventných stretnutí (KBM + premietanie filmu).
*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 Vaše milodary.
*Zbierka na charitu činila v KNV 226,80 € a v Hrašovíku 31,- €. PBZ za Vaše milodary.
*Do budúcej nedele nahláste (v sakristii alebo telefonicky) starých a chorých na sv. zmierenia
pred Vianocami. Navštívim ich v pondelok 18.12. dopoludnia.
*Prosím o milodary na vianočnú výzdobu, môžete ich vhodiť do pokladničiek v kostole. Vďaka.
*Ponúkame Vám Farský kalendár 2018. Obsahom sú slávnosti sv. birmovania. Cena 1ks je 2,50 €.
*Ponúkame Vám Katolícke noviny na duchovné čítanie za 0,50 € a časopis Nahlas za 1,50 €.
*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).

Modlitba ruženca
Alžbeta Nagyová

Rodina by sa mala pravidelne živiť Božím slovom, spoločným čítaním Biblie a modlitbou slova.
Odporúča sa, aby Biblia mala v rodine privilegované miesto a nebola len odložená na poličke.
Odporúča sa preto spoločne konať rodinné pobožnosti Božieho slova. Pre slávenie rodinnej
pobožnosti si treba vymedziť čas, ale aj pripraviť miesto. Symbolicky sa rodina môže zhromaždiť
počas tejto pobožnosti pri stole, na ktorom sa obyčajne prestiera pre spoločné jedlo. Členovia
rodiny si tak môžu uvedomiť, že nielen z chleba žije človek. Aby sa zvýraznila výnimočnosť
Božieho slova a bola mu preukázaná úcta je dobré prestrieť stôl, do stredu položiť zažatú sviecu
(alebo adventný veniec) a k nej Bibliu z ktorej sa bude čítať.
Úvod
Všetci sa spoločne prežehnajú: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého“. Amen. Otec alebo matka
(alebo iný člen rodiny, ktorý sa premodlieva) zodvihne knihu Písma so slovami: „Nech svetlo
Božieho slova osvetľuje náš domov“. Všetci odpovedia „Amen“.
Úvodná modlitba
Nebeský Otče, s vierou berieme do rúk Sväté písmo. Veríme, že obsahuje slová, ktoré majú
byť svetlom v živote našej rodiny. Bože, Duchu Svätý, ty si vnukol svätopiscom, čo majú
napísať; prosím Ťa, pomáhaj nám pochopiť všetky slová, ktoré budeme teraz v Písme čítať
a daj nám silu podľa nich žiť. Pane Ježišu, Jozef a Mária prijali Ťa, ako svojho syna – Slovo
Boha – a spolu s Tebou vytvorili Svätú rodinu, daj prosím ťa, aby čítané Božie slovo našu
rodinu viedlo na ceste k svätosti. Svätí Cyril a Metod, vy ste prví preložili Sväté písmo do
reči našich predkov. Vyproste všetkým v našej rodine lásku k Svätému písmu a odhodlanosť
stvárňovať podľa neho celý náš život. Amen.
Čítanie Božieho slova
Pokračuje čítanie vybranej pasáže zo Svätého písma. Môže to byť text zvolený podľa liturgického
poriadku. Rodina sa môže rozhodnúť tiež pre postupné čítanie jednej biblickej knihy postupne
počas každej pobožnosti ďalšiu pasáž až do konca knihy. Odporúča sa, aby každý pri čítaní mal
svoj text, ale zároveň aby čítané Božie slovo zaznelo nahlas.
Čítanie z Písma sa začína liturgickou formulou:
Čítanie z (napr. Evanjelia podľa Jána; Prvého listu apoštola Pavla Solúnčanom, atď.)
Nasleduje samotné čítanie Božieho slova. Končí sa taktiež liturgickou formulou:
Počuli sme Božie slovo. Ostatní odpovedajú: Bohu vďaka.
(pokračovanie na ďalšej strane)

Myšlienka týždňa
„Je len jediná cesta k dokonalosti, a tou je modlitba. Ak vás niekto vedie iným smerom,
klame vás.“ (sv. Terézia z Avily)

