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Nech nám vianočné sviatky
aj tento rok dávajú silu,

aby sme prekonali
všetky prekážky života

a so zdvihnutou hlavou kráčali
v ústrety Spasiteľovi.

Vaši duchovní otcovia

Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu...
(Lk 21,28)

V malom Dieťati sa Boh sklonil,
aby sa človek vzpriamil.



Farské oznamy
PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

Prvoprijímajúci • Príprava na prvé sv. prijímanie by mala pokračovať v novom roku v týždni po 
10. januári. O aktuálnych informáciách Vás budeme informovať.

Birmovanci

• Príprava na sviatosť birmovania bude pokračovať v novom roku. Začneme 
mládežníckou sv. omšou 13. januára 2022 o 18:00 h.

• Počas týchto dní Vás o to viac pozývame sa na chvíľu zastaviť 
a zamyslieť sa nad BIRMO-PULZOM, ktorý nájdete každý deň na našom 
Facebooku @mladez.svalzbety. 

dospelí • Príprava dospelých k prijatiu iniciačných sviatostí bude pokračovať po 
dohode po 6. januári 2022.

PODMIENKY SLÁVENIA BOHOSLUŽIEB
Sv. omše sú slávené v režime OP (očkovaní, 
prekonaní), 1 osoba na 25 m2. Pri vstupe platí 
povinnosť registrácie. Prosíme, dbajte na dodržanie 
hygienických predpisov a to najmä: prekrytie 
horných dýchacích ciest respirátorom FFP2, 
dezinfekciu rúk a primeraný odstup.

PREDVIANOČNÉ SPOVEDANIE

INDIVIDUÁLNA PASTORÁCIA
17.12. - 23.12. od 16:30 do 17:30 h.

VIANOČNÉ SUVENÍRY
Drahí bratia a sestry, dávame Vám do pozornosti 
možnosť zakúpenia vianočných suvenírov.
• Nový farský kalendár s tematikou návštevy 

Svätáho Otca Františka na Slovensku 
(odporúčaný milodar 4 €).

• Limitovaná edícia pamätnej bankovky pri 
príležitosti návštevy Svätého Otca Františka 
(odporúčaný milodar 5 €).

Produkty nájdete v sakristii Dómu sv. Alžbety alebo 
si ich môžete  objednať mailom na adrese:

tomas.harbulak@domsvalzbety.sk
Poukázaním odporúčaného milodaru prispievate 

na chod a potreby našej katedrály.
PÁN BOH ZAPLAŤ!

MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
V tomto týždni bude mládežnícka sv. omša 
výnimočne v utorok 21.12. o 18:00 h. v Dóme 
sv. Alžbety.
Po sv. omši budeme spoločne ozdobovať vianočné 
stromčeky. Ste srdečne vítaní!

SV. ŠARBEL
Sv. omša ku cti sv. Šarbela bude 22.12. o 18:00 h. 
v režime OP. Zároveň bude táto sv. omša vysielaná 
online v sieti Antik.

FARSKÁ KANCELÁRIA
Kancelária je tento týždeň do štvrtka  23.12.  otvorená 
v bežnom režime. V piatok 24.12. je zatvorená.

VIANOČNÉ OPLÁTKY
Posledné vianočné oplátky si môžete zakúpiť  
v sakristii Dómu.

BETLEHEMSKÉ SVETLO
Betlehemské svetlo si môžete prísť do katedrály 
odpáliť počas nasledujúceho týždňa.

POŽEHNANIE PRÍBYTKOV
V sakristii Dómu si môžete zakúpiť trojkráľové 
nálepky pre domáce požehnanie príbytkov. 
Cena 3€.

ZBIERKA NA BAZILIKU 
NARODENIA PÁNA

Aj tento rok môžete prispieť na Baziliku Božieho 
narodenia v Betleheme a to vhodením svojho 
milodaru do ktorejkoľvek pokladničky pri betleheme 
v našich chrámoch.

Za vašu štedrosť ďakujeme!

SOBOTA
18.12.

9:00 - 11:30
15:00 - 18:00

NEDEĽA 
19.12. 16:00 - 18:00

PONDELOK - 
ŠTVRTOK
20. - 23.12.

6:00 - 7:00
9:00 - 11:30

17:00 - 18:00

PIATOK
24.12. NESPOVEDÁ SA



LITURGICKÝ PREHĽAD
4. ADVENTNÁ NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ "C"
PO 20. december Pondelok po 4. adventnej nedeli

UT 21. december Utorok po 4. adventnej nedeli

ST 22. december Streda po 4. adventnej nedeli

ŠT 23. december Štvrtok po 4. adventnej nedeli

PIA 24. december Piatok po 4. adventnej nedeli
VIGÍLIA NARODENIA PÁNA

SO 25. december NARODENIE PÁNA

NE  26. december
PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Sir 3,3-7. 14-16  I  Ž 128 1-2. 3. 4-5  I  Kol 3,12-21  I  Lk 2,41-52
"Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?" (Lk 2,49)

FARSKÁ KANCELÁRIA

Pondelok - Štvrtok
10:00 - 12:00 I 15:00 - 17:00 (streda do 17:30)

Piatok
10:00 - 12:00

KONTAKT

www.domsvalzbety.sk
+421 55 622 15 55
domsvalzbety@gmail.com
@dom.rimkat.sk @mladez.svalzbety

IBAN SK28 0900 0000 0000 82121833 

Rozpis sv. omší 
na vianočné sviatky
24.12.2021 25.12.2021 26.12.2021

Vigília 
narodenia 

Pána
Narodenie Pána

Svätej rodiny 
Ježiša, Márie a 

Jozefa

Dóm 
sv. Alžbety

6:00
16:00

(polnočná 
sv. omša pre 

deti)
24:00*

6:00
7:30

9:00 - L
10:30*

12:00 - M
15:00
18:00

6:00
7:30

9:00 - L
10:30*

12:00 - M
15:00
18:00

Uršulínky 23:30
8:30 - M
10:00 - D

11:30

8:30 - M
10:00 - D

11:30

Krista Kráľa 24:00 8:00
10:00

8:00
10:00

* Sv. omše budú vysielané online
v sieti Antik.

Rozdávanie eucharistie 
počas sviatkov

Dóm sv. Alžbety

24.12. 25.12. 26.12.

17:00
23:00

10:00
16:00
19:00

10:00
16:00
19:00



Rodinná vianočná liturgia
Spoločnú modlitbu začne otec:
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
R. Amen.
Nech je zvelebený Boh, ktorý nám doprial stretnúť sa v tento svätý večer a spoločne chváliť jeho meno za veľkosť 
jeho lásky, ktorú nám prejavil vo svojom Synovi, Ježišovi Kristovi.
R. Amen.

Milí moji (M. a M. môže menom osloviť svoju manželku a deti), som šťastný, že po roku môžeme opäť prežívať 
Vianoce, náš vzácny kresťanský sviatok, kedy spoločne oslavujeme narodenie Pána Ježiša. Prichádza k nám ako 
jeden z nás ľudí, aby sme vedeli, že Boh nám je blízky a že v duchu môžeme hľadieť na jeho ľudskú tvár a vidieť 
v nej nebeského Otca (Jn 14,9). Aké je krásne, keď prežívame spoločenstvo rodiny, keď máme jeden druhého, 
keď sa môžeme potešiť darčekmi a zažiť lásku. Ešte krajšie je vedomie, že medzi nami je prítomný sám Pán Ježiš 
(Mt 18,20). Prečítajme si úryvok zo Svätého písma (môžeš napríklad ty, M.; osloví jedno z detí), aby sme počuli, 
ako sa nám prihovára a povzbudzuje nás Pán.

Čítanie Svätého písma 1 Jn 4,7. 9. 12
Jedno z detí, alebo ak sú malé, jeden z rodičov, prečíta nasledovný úryvok Svätého písma.

Svätý apoštol Ján napísal: Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa 
z Boha a pozná Boha. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, 
aby sme skrze neho mali život. Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho 
láska v nás je dokonalá.

Volajme: Pane, zmiluj sa.
– Ty si prišiel na svet ako malé dieťa, aby si nám ukázal, ako veľmi nás miluješ.
– Ty si nás pozval k tomu, aby sme sa navzájom milovali tak, ako nás ty miluješ.
– Ty nás uisťuješ o tom, že tvoja láska je väčšia ako akýkoľvek náš hriech.
– Ty nám dávaš silu, aby sme vytrvali v dobre a premáhali každé zlo.
– Ty, Pane, nám dávaš tieto sväté chvíle, aby sme znovu pocítili vzájomnú blízkosť.

Otec zavŕši modlitbu:
Pane, obraciame sa k tebe aj počas týchto Vianoc. Ty si náš zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec a Knieža 
pokoja (Iz 9,6). Túžime po tom, aby si bol medzi nami, v centre nášho rodinného života, keď oslavujeme tvoje 
narodenie. Daj nám silu pocítiť tvoju lásku a pomôž nám vniesť ju do všetkých našich rodinných aktivít. Nauč nás 
modliť sa so skrúšeným srdcom a pomôž nám oslavovať ťa uprostred nás. Daj nám ducha múdrosti a zjavenia, aby 
sme ťa lepšie poznali (Ef 1,17). Ďakujeme ti za to, že si Emanuel, „Boh s nami“, a prosíme, otvor naše oči, aby sme 
si to uvedomovali každý deň, keď sa budeme navzájom stretávať. Pomôž nám byť milými a súcitnými, navzájom 
si odpúšťať, ako si aj ty odpustil nám (Ef 4,32). Vnukni nám, ako máme milovať a starať sa aj o tých, ktorí nežijú 
s nami v našom domove. Naplň nás láskou k trpiacim a osamelým. Nauč nás byť láskavými ku všetkým, ktorí nás 
v tomto vianočnom čase zvlášť potrebujú. Nech každý, kto príde medzi nás, nájde v našej rodine pokoj a prijatie. 
Prosíme ťa, aby si sa svojou láskou dotkol aj tých členov našej rodiny, ktorí ťa nepoznajú. Otvor naše srdcia, aby 
sme im preukázali lásku. A buď svetlom aj pre všetkých našich drahých, ktorí nás opustili a odišli do večnosti. 
Ty si Spasiteľ sveta. Amen.

Modlitba Pána
Mama: Teraz sa chyťme za ruky a posilnime svoje prosby modlitbou, ktorú nám dal Pán ako vzor každej našej 
modlitby:

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom,

a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

Požehnanie jedla
Otec: Prosíme ťa, Pane, požehnaj našu rodinu, a daj každému z nás to, čo najviac potrebujeme, aby sme boli 
dokonalí v láske. A teraz, keď si v tento svätý večer sadáme k tomuto slávnostnému stolu, ostaň medzi nami, 
pretože len v tebe nájdeme pravý dar, ktorým nám nebeský Otec otvoril nebo. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. 
Amen.

Podľa okolností môže nasledovať modlitba Anjel Pána, 
po nej spev vianočnej piesne Tichá noc (JKS 88).


