Rodinná liturgia – ŠTEDRÁ VEČERA
Otec alebo matka: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Všetci: Amen
O: Dnes oslavujeme Vianoce – sviatky narodenia nášho Pána Ježiša. Ježiš sa
narodil, aby priniesol dobro, lásku a pokoj do našej rodiny. V túto chvíľu zavítal
aj k nám.
O: Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša, ktoré nám sprítomňujú
vianočnú udalosť (číta niektorý člen rodiny):
Čítanie z evanjelia podľa sv. Lukáša:
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 požehnanom
stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného
syna, zavinula ho do plienok 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.“ (Lk 2, 1 – 14)
Počuli sme Božie slovo.
V: Bohu vďaka.
V: Môže sa zaspievať Tichá noc (JKS č. 88) alebo iná vianočná pieseň
PROSBY A POĎAKOVANIA
(každý člen rodiny sa môže zapojiť prečítaním alebo pridaním vlastnej prosby
alebo vďaky):
O: Pane, v dnešnú noc tvojho narodenia ťa prosíme:
Ďalší člen rodiny: Za všetkých ľudí dobrej vôle, aby s tebou vytvárali jednu
ľudskú rodinu. V: Prosíme ťa, vyslyš nás.
Ďalší člen rodiny: Za opustených, hladujúcich, chorých a trpiacich, aby v
týchto dňoch našli oporu v tebe i v nás. V: Prosíme ťa, vyslyš nás.
Ďalší člen rodiny: Za nás všetkých (možno vymenovať), aby sme v novom
roku pociťovali tvoju pomoc a ochranu. V: Prosíme ťa, vyslyš nás.
(Môžu nasledovať vlastné prosby)

O: A ďakujeme Ti:
Ďalší člen rodiny: Za prežitý rok, že si nás sprevádzal a že môžeme byť teraz
pri dnešnej Štedrej večeri spolu. V: Ďakujeme Ti Pane:
Ďalší člen rodiny: Za všetky dary, ktorými sa v dnešný večer môžeme
obdarovať a za to, že najväčším darom pre nás si Ty. V: Ďakujeme Ti Pane.
Ďalší člen rodiny: Za svätého Otca, biskupov a našich kňazov, ktorí sú pre nás
Tvojimi zástupcami. V: Ďakujeme ti Pane.
(Môžu nasledovať vlastné vďaky)
V: Modlitba OTČE NÁŠ
O: Dajme si teraz znak pokoja.
V: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.
(Všetci si môžu vzájomne podať ruky alebo sa objať.)
POŽEHNANIE JEDLA:
O: Pane, požehnaj toto jedlo, buď častým hosťom v našom dome a daj svoj
pokoj, ktorý zvestoval anjel v Betleheme, každému človeku. Skrze Krista nášho
Pána.
V: Amen. Sláva Otcu…

FARSKÉ OZNAMY 21. 12. 2020 – 27. 12. 2020
Pondelok:
21. 12.
Utorok:
22. 12.
Streda:
23. 12.
Štvrtok:
24. 12.
Piatok:
25. 12.
Sobota:
26. 12.
Nedeľa:
27. 12.

Féria
Féria
17.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu
Féria
8.00 – za zdravie a Božie požehnanie Mariána a Ferdinanda
Féria, VIGÍLIA NARODENIA PÁNA
16.00 – za zdravie a Božie pož. pre manželov, za účasti detí
24.00 – za všetkých slúžiacich vo farnosti
NARODENIE PÁNA, slávnosť – prikázaný sviatok
8.00 - za veriacich farnosti (odporúčaná pre seniorov)
10.00 – na úmysel
SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA, odpustová slávnosť
8.00 za dobrodincov farnosti (odporúčaná pre seniorov)
10.00 – na úmysel
SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA, slávnosť
8.00 – za veriacich farnosti (odporúčaná pre seniorov)
10.00 – za zdravie a Božie požehnanie matky a dcéry

Príležitostné oznamy:
1. Zvonček z minulej nedele bol 60,- EUR, pre projekt Mery’s meals sa v tomto
týždni vyzbieralo 137,- Eur. Na jeden školský rok budeme z týchto financií platiť
jedlo pre 6 detí. Prispieť môžete aj naďalej do krabičky, ktorá je na Božom hrobe.
Nech vám Pán Boh štedro odmení vašu štedrosť.
2. Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 45 zo 17. decembra 2020,
ktorá nadobúda účinok v sobotu 19. decembra 2020. Verejné bohoslužby počas
plánovaného lockdownu od 19. decembra 2020 do 10. januára 2021 budú
pokračovať, avšak s tým rozdielom, že počet účastníkov sa kvôli zhoršenej
epidemiologickej situácii zníži na 25 percent kapacity miest na sedenie v
chrámoch. V praxi to znamená, že každá druhá lavica v kostole zostane prázdna,
a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto
voľné. Okrem toho, na základe vyhlášky zostávajú v platnosti všetky doteraz
platné prísne hygienické opatrenia. V praxi to znamená, že v našom kostole
môže byť cca 30 sediacich.
3. Naďalej platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na sv. omšiach.
4. V stredu 23.12. večer sa bude robiť výzdoba kostola pred Vianocami a tiež sa
bude upratovať kostol. Prosím dobrovoľníkov, aby sa prihlásili u pani
kostolníčky.
5. Spovedať budem stále 30’pred každou sv. omšou, v prípade individuálnej
potreby sa môžeme dohodnúť aj na inom čase.
6. Požehnanie Betlehemov bude 24.12. pri sv. omši z vigílie Narodenia Pána ktorá
bude o 16.00 hod. za účasti detí.
7. Na sviatok sv. Štefana budeme sláviť odpustovú slávnosť. Slávnostným
celebrantom a kazateľom oboch sv. omší bude vsdp. Mgr. Matúš Reiner,
tajomník Rady pre mládež Konferencie biskupov Slovenska.
8. Kvôli epidemiologickej situácii na Slovensku a vyhlásenému lockdownu
nebude tohto roku klasické požehnanie príbytkov - koleda. Po uvoľnení
situácie sa môžem individuálne dohodnúť na dátume a čase požehnania príbytku.
9. Naďalej sa odporúča podávanie svätého prijímania do rúk. Podľa platných
pravidiel je možné podávanie prijímania aj do úst, a to v prípade, že osoba nie je
schopná prijať eucharistiu do rúk. Na sväté prijímanie najskôr majú ísť veriaci,
ktorí prijmú eucharistiu do rúk. Na záver pristúpia k svätému prijímaniu tí,
ktorým rozdávateľ podá sväté prijímanie do úst. Nemožnosť prijať eucharistiu
do rúk môže byť fyzického, psychologického a duchovného charakteru.
10. Od utorka 22.12. od 16.00 hod. do štvrtka 24.12. do 17.15 hod. bude v predsieni
kostola k dispozícii Betlehemské svetlo. Prosím, aby sme opatrní pri
manipulácii.
11. Polícia varuje pred podvodníkmi, ktorí volajú seniorom a tvrdia, že ich prídu
očkovať vakcínou proti covidu-19. Okrem toho ponúkajú pochybné lieky,
dezinfekcie, rúška alebo oslovujú seniorov, že im spravia nákup a žiadajú
peniaze vopred.
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Milí bratia a sestry, milá farská rodina!
Vianoce v tomto roku budú iné na aké
sme boli zvyknutí. Ale podstata
ostáva rovnaká: Boh sa stal
človekom, aby nás vykúpil. Toto by
sa nemalo stratiť z našich sŕdc. Ježiš
sa narodil, aby nám pomohol a verím,
že je s nami aj v tejto zvláštnej,
ťažkej dobe. Modlím sa za nás
všetkých aby pokoj, láska, radosť
a nádej z príchodu Božieho Syna k nám ľuďom bola základom nášho
prežívania a celého života. Pápež František nám všetkým adresoval tieto
slová: „Chcel by som všetkých povzbudiť „pridať do kroku“ smerom k
Vianociam, tým pravým, čiže k narodeniu Ježiša Krista. Tento rok nás
čakajú obmedzenia a ťažkosti, ale myslime na Vianoce Panny Márie a sv.
Jozefa: nemali na ružiach ustlané! Koľké ťažkosti mali! Koľké starosti! A
predsa viera, nádej a láska ich viedli a podopierali. Nech je to tak aj pre
nás! Nech nám táto ťažkosť pomôže aj trochu očistiť spôsob prežívania
Vianoc, ich oslavovania, tým, že zanecháme konzumizmus: nech sú viac
náboženské, viac autentické, viac pravdivé.“
Milí bratia a sestry ďakujem za Vašu vieru, za spoločné kráčanie
a vzájomné povzbudenie. Z celého srdca prajem každému z Vás, aby ste
prežili čo najkrajšie sviatky Narodenia Pána. Myslím na Vás a Vaše rodiny
a žehnám Vám.

