Rodinná liturgia pri štedrovečernom stole

LIST

V našej farnosti je zvykom, že o 18.00 hod. na hlas zvonov sa prítomní zídu na Štedrej večeri. Na
stole sa začne svieca.
Po prežehnaní a modlitbe Anjel Pána nasleduje spev napr. Narodil sa Kristus Pán (JKS 44)

sv. Ladislava

Otec (matka) rodiny: Dnes oslavujeme Vianoce – sviatky narodenia nášho Pána. Ježiš sa narodil, aby
priniesol dobro, lásku a pokoj do našej rodiny. V túto chvíľu zavítal aj k nám.
Evanjelium: Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša (2,1-14): „V tých dňoch vyšiel rozkaz
od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval
Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta
Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a
rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v po žehnanom stave. Kým tam boli,
nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ,
lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje
stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale
anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes
sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko
zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov,
zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“
Pieseň: Tichá noc (JKS č. 89)
Aby sme si Božie slovo vierou privlastnili, vyznajme spoločne svoju vieru: Verím v Boha...
Modlitba detí: Ďakujeme, Otče milý, vo vianočnej slávnej chvíli, za to, že sme mohli zas´ dožiť tento
svätý čas, že môžeme oslavovať, Krista Pána zvelebovať, dnes v deň Jeho narodenia, v deň záchrany a
spasenia. Prijmi, Pane, naše chvály hoc´ nás je len hlúčik malý, ale hlúčik, čo Ťa ľúbi tak ako málokto
z ľudí! Spievame a modlíme sa, z Písma Tvojho učíme sa, deti Tvoje veľké, malé. Nech Ti všetko slúži
k sláve! Amen.
Chvály, prosby a poďakovania: (každý člen rodiny vysloví chválu, poďakovanie alebo prosbu za
rodinu, priateľov...)
* Na záver prosieb: Otče náš...
Mária, Ty si Matkou narodeného Božieho Syna. Celá naša rodina Ťa chce pozdraviť: Zdravas Mária...
Môže nasledovať modlitba za zosnulých v rodine: Odpočinutie večné... Sláva Otcu...
Milosť nášho Pána, Ježiša Krista, a láska Božia i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s nami všetkými.
Amen. (Členovia rodiny si navzájom zaželajú požehnané sviatky.)
Požehnanie jedla a vinš: Požehnaj, Bože, toto jedlo, nám na úžitok a Tebe na chválu. Prosíme Ťa,
Pane, buď častým hosťom v našom dome a daj, aby sme boli hodní darov, ktorými si nás obdaroval.
Vinšujem Vám v tieto slávne sviatky Krista Pána narodenia, aby Vám dal Pán Boh šťastia, zdravia,
hojného božského požehnania a po smrti kráľovstvo nebeské! Pochválený buď Ježiš Kristus!
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A Slovo sa Telom stalo...
Najláskavejší Otče,
z tvojej dobroty každý rok
radostne očakávame sviatky našej spásy;
daj nám s čistým srdcom privítať tvojho Syna,
keď nás prichádza vykúpiť,
aby sme bez obáv hľadeli na neho,
keď nás raz príde súdiť.
(modlitba z Liturgie hodín)
„Boh, ktorý je do nás zamilovaný, nás priťahuje svojou nehou, keď sa rodí
chudobný a krehký uprostred nás, ako jeden z nás.“
(pápež František)
MILÍ VERIACI,
radostná zvesť evanjelia nám prináša posolstvo o tom,
že Boh splnil svoje pradávne prisľúbenia dané ľuďom
a poslal na svet svojho milovaného Syna.
Vyprosujeme Vám požehnané Vianoce a srdce otvorené
pre pokoj darovaný Dieťaťom z Betlehema.
duchovní otcovia
Aktuálne číslo LISTU SV. LADISLAVA nájdete aj na farskej internetovej stránke.
www.knv.rimkat.sk

Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
PONDELOK - 25.12. 2017 NARODENIE PÁNA
8. 00
sv. omša
+ Mária Palaščáková
11. 00
sv. omša
+ Alžbeta Gazdagová
14. 45
vianočná adorácia
Utorok - 26.12. 2017
8. 00
sv. omša
11. 00
sv. omša

Sv. Štefana, prvého mučeníka
+ Magdaléna Adamondyová
+ Veronika a Štefan Melník

Streda - 27.12. 2017
8. 00
sv. omša

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu
+ Ladislav, František a ost. z rod.

Štvrtok - 28.12. 2017
15. 30
adorácia
16. 45
sv. omša

Sv. Neviniatok, mučeníkov
+ Anna a Peter Gazdag

Piatok - 29.12. 2017
15. 55
večeradlo
16. 45
sv. omša

+ Mária a Ondrej Dancák

Sobota - 30.12. 2017
8. 00
sv. omša

+ Mária Pastorová (1. výr.)

NEDEĽA - 31.12. 2017
8. 00
sv. omša
11. 00
sv. omša
23. 45
adorácia

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA
za farnosť
+ František Rakacký (9. výr.)

HRAŠOVÍK

*Zajtra (25.12.) je cirkevne prikázaný sviatok Narodenia Pána. Sv. omše budú ako v nedeľu. Popoludní
o 14.45 hod. bude v KNV vianočná adorácia.
*Pri sv. omšiach na slávnosť Narodenia Pána sa pri slovách „a mocou Ducha Svätého vzal si telo
z Márie Panny...” pokľakne na jedno koleno, keď sa Krédo recituje; na dve kolená, keď sa spieva.
*V utorok je sviatok Sv. Štefana, prvomučeníka. Sv. omše budú ako v nedeľu.
*Na budúcu nedeľu (31.12.) je Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. Zároveň je to posledný deň
občianskeho roka. Na záver sv. omší bude ďakovná pobožnosť. Kto sa na konci roka pri verejnej
ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba, Bože chválime, môže získať za obvyklých
podmienok úplné odpustky. Na sklonku starého roka o 23.45 hod. Vás pozývame do Božieho chrámu
v KNV privítať Nový rok 2018 v prítomnosti Eucharistického Krista.
*Na Silvestra pozývam mladých na faru od 21.00 hod. prežiť spoločné chvíle v radostnom
spoločenstve. Nový rok privítame spolu s ostatnými veriacimi v Božom chráme na adorácii.
*Minulú nedeľu (17.12.) navštívil našu farnosť Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup. Slávil sv. omšu
o 9.30 hod. v Hrašovíku. Povzbudil nás k dôkladnej príprave na sviatky Narodenia Pána. Na záver sme o.
arcibiskupovi vyjadrili našu vďaku a popriali mu požehnané Vianočné sviatky.
*Zbierka na potreby chrámu činila v KNV 304,11 a v Hrašovíku 95,- €. PBZ za Vaše milodary.
*Ponúkame Vám Farský kalendár 2018. Obsahom sú slávnosti sv. birmovania. Cena 1ks je 2,50 €.
*Ponúkame Vám Katolícke noviny na duchovné čítanie, dvojčíslo za 1,- €.
*Prosíme Vás o podpísanie petície Zachráňme Kláštor Karmel v Košiciach II. Petícia žiada zastaviť
výstavbu obytných domov v areáli Zlatá podkova, pretože takto umiestnené obytné domy by narušili
kontemplatívny život sestier karmelitánok. Petíciu môžete podpísať podľa uvedeného vzoru v zadnej časti
kostola. Vopred Vám za túto podporu v mene karmelitánok ďakujeme.
*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).

Služba lektorov
NARODENIE PÁNA

8.00 hod.

1. čítanie
Emília Beňáková
2. čítanie
Jaroslav Ondo
spoloč. modlitby Alžbeta Nagyová

25.12. 2017
11.00 hod.
1. čítanie
Alžbeta Nagyová
2. čítanie
Michaela Spišiaková
spoloč. modlitby Mária Nagyová

SV. ŠTEFANA, PRVOMUČENÍKA 26.12. 2017
11.00 hod.
1. čítanie
Vincent Jendželovský
1. čítanie
Agnesa Hampachelová
2. čítanie
Margita Gazdagová
2. čítanie
Miroslav Lacko
spoloč. modlitby Dušan Gazdag
spoloč. modlitby Alena Seligová
8.00 hod.

PONDELOK - 25.12. 2017 NARODENIE PÁNA
9. 30
sv. omša
ZBP Mária a Rudolf (60 r. manž.)
Utorok - 26.12. 2017
9. 30
sv. omša

Sv. Štefana, prvého mučeníka
+ Viera, Ján, Žofia

NEDEĽA - 31.12. 2017
9. 30
sv. omša

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA
+ Anna Fodorová

SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA 31.12. 2017
11.00 hod.
1. čítanie
Alžbeta Nagyová
1. čítanie
Jolana Raďaková
2. čítanie
Darina Ondrušová
2. čítanie
Ondrej Raďak
spoloč. modlitby Anna Gunglová
spoloč. modlitby Alexandra Fabianová
8.00 hod.

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

Upratovanie
30.12. KNV - V. skupina

Modlitba ruženca
Agnesa Hampachelová

Myšlienka týždňa
„Pastieri, povedzte, koho ste videli. Zvestujte nám, kto sa to zjavil na zemi. Dieťa sme videli a chóry anjelov
spoločne chváliacich Pána. Aleluja.“ (ant.)

