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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Už prichádza...
„Pastieri, povedzte,
koho ste videli. Zvestujte nám,
kto sa to zjavil na zemi.
Dieťa sme videli a chóry anjelov
spoločne chváliacich Pána.
Aleluja.“ (ant.)
„Osloboďme Vianoce zo zajatia svetskosti! Pravý duch Vianoc spočíva
v kráse toho, že Boh nás miluje.“ (pápež František)

Milovaní, radujme sa, veď sa dnes narodil náš Spasiteľ. Smútok nemá
miesto pri zrode nového života; a tento život odstránil strach zo smrti
(porov. Hebr 2,15) a vlieva do nás radosť z prisľúbenej večnosti.
Nik nie je vylúčený z účasti na tomto rozochvení, všetci máme rovnaký
dôvod spoločne sa radovať: veď náš Pán, víťaz nad hriechom a smrťou,
prišiel vyslobodiť všetkých, lebo nik nebol bez viny.
(sv. Lev Veľký)
Milí veriaci, Ježiš sa neustále rodí do srdca každého človeka, ktorý ho
s pokorou prijme. Spasiteľ sveta je pre nás najväčším Božím darom.
Vyprosujeme Vám pokojné Vianoce. Sviatky Narodenia Pána prežime
s vďačným srdcom vo viere a láske.
duchovní otcovia
Aktuálne číslo LISTU SV. LADISLAVA nájdete aj na farskej internetovej stránke.

Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 24.12. 2018
16. 00
sv. omša
24. 00

sv. omša

vigília Narodenia Pána s účasťou detí (požehnanie betlehemov)
poďakovanie detí za dar života narodenému Ježišovi
VO SVÄTEJ NOCI NARODENIA PÁNA (POLNOČNÁ)
za farnosť

UTOROK - 25.12. 2018
NARODENIE PÁNA
8. 00
sv. omša
+ Helena Stankiewiczová (3. výr.)
11. 00
sv. omša
+ Mária a Ján Daňkovi a rodičia
14. 45
vianočná adorácia
Streda - 26.12. 2018
8. 00
sv. omša
11. 00
sv. omša

Sv. Štefana, prvého mučeníka
+ sr. Fabiana a Štefana
+ Ondrej Köver

Štvrtok - 27.12. 2018
15. 30
adorácia
16. 45
sv. omša

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Duchovné zamyslenie

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

ZBP bohuznáma rod.
Sv. Neviniatok, mučeníkov

*Dnes o 15.00 hod. Vás pozývame na faru v rámci adventných stretnutí (KBM + premietanie filmu).
*V pondelok na sv. omši o 16.00 hod. bude požehnanie betlehemov. Osobitné pozvanie je na polnočnú
sv. omšu. O 23.30 hod. zaspieva koledy FSS Čorgov. Ponúkneme aj betlehemské svetlo.
*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 25.12. je cirkevne prikázaný sviatok Narodenia Pána. Sv. omše budú ako v nedeľu.
*V stredu je sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka. Sv. omše budú ako v nedeľu.
*Ponúkame Vám Katolícke noviny na duchovné čítanie, dvojčíslo za 1,- €.
*Zbierka na potreby chrámu: KNV 315,- a Hrašovík 105,- €. PBZ za Vaše milodary.
*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).

Piatok - 28.12. 2018
15. 55
večeradlo
16. 45
sv. omša

+ Anna a Peter Gazdag

Sobota - 29.12. 2018
8. 00
sv. omša

+ Mária Nagy-Weisová

NEDEĽA - 30.12. 2018
8. 00
sv. omša
11. 00
sv. omša

SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA
+ Alžbeta Orosová (P.)
+ František Rakacký (10. výr.), Michal a Mária

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

Malé dievčatko ozdobovalo krabičku so sviatočným baliacim papierom,
aby ju mohlo položiť pod vianočný stromček. Peňazí v dome nebolo nazvyš,
a tak ju otec vyhrešil, že minula všetok drahý baliaci papier.
Na ďalší deň boli Vianoce. Rozžiarené dievčatko podalo hrdo svojmu
otcovi darček. „Ocko, toto je pre teba,“ povedala. Otec otvoril krabičku, no
nebolo v nej nič. Vyčítavo na ňu pozrel a prísne povedal: „Ty nevieš, že ak
chceš dať niekomu darček a potešiť ho, tak sa predpokladá, že v krabičke niečo nájde?“
Dievčatko sa pozrelo so slzami v očiach na otca a povedalo: „Ocko, ale táto krabička nie
je prázdna. Naplnila som ju celú pusinkami iba pre teba.“
Otec zostal zaskočený a zároveň očarený jej nápadom. Cítil sa veľmi zahanbene. Silno ju
objal a prosil o odpustenie.
Po celé roky si muž opatroval túto krabičku plnú bozkov vedľa svojej postele. A vždy,
keď sa cítil smutný a opustený, otvoril malú krabičku a myslel na lásku, ktorú do nej jeho
dievčatko voľakedy dávno vložilo.
(www.eduworld.sk)

Služba lektorov

HRAŠOVÍK
Pondelok - 24.12. 2018
22. 30
sv. omša

vo svätej noci Narodenia Pána
+ Andrej a Helena

UTOROK - 25.12. 2018
9. 30
sv. omša

NARODENIE PÁNA
+ Ľudmila (6. výr.), Michal (4. výr.), František (3. výr.) a ost. z rod.

Streda - 26.12. 2018
9. 30
sv. omša

Sv. Štefana, prvého mučeníka
+ Štefan Duch

NEDEĽA - 30.12. 2018
9. 30
sv. omša

SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA
za farnosť

NARODENIE PÁNA 25.12. 2018
VIGÍLIA NARODENIA PÁNA - POLNOČNÁ
8.00 hod.
11.00 hod.
16.00 hod.
24.00 hod.
1. čítanie L. Pytel
1. čítanie deti a mladí 1. čítanie E. Beňáková 1. čítanie L. Kuc
2. čítanie K. Pastorová
2. čítanie deti a mladí 2. čítanie D. Ondrušová 2. čítanie O. Ondová
spoloč. m. D. Mikloš, Ing.
spoloč. m. deti a mladí spoloč. m. A. Gunglová spoloč. m. J. Ondo st.
SV. ŠTEFANA, PRVOMUČENÍKA 26.12. 2018
SV. RODINY
8.00 hod.
11.00 hod.
8.00 hod.
1. čítanie V. Ondová
1. čítanie M. Nagyová
1. čítanie M. Gazdagová
2. čítanie J. Valušová 2. čítanie A. Nagyová
2. čítanie D. Gazdag
spoloč. m. J. Ondo ml. spoloč. m. M. Spišiaková spoloč. m. V. Jendželovský

30.12. 2018
11.00 hod.
1. čít. A. Hampachelová
2. čít. M. Lacko
sp. m. A. Seligová

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

Upratovanie
29.12. KNV IV. skupina

Modlitba ruženca
Hrašovík VI. skupina

Alžbeta Pytelová

Myšlienka týždňa
„Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet.“ (Jn 1, 9)

