list

ˇ
Alzbetin

1

Týždenný
informačník
Farnosti
sv. Alžbety
Košice

26. December 2021 - 9. Január 2022
Príspevok na vydanie: 0,07€

NOVÝ ROK 2022
"Čakal som, čakal na Pána a on sa ku mne sklonil."
(Ž 40,2)

Na prahu niečoho nového máme mnohé očakávania.
Nech sú Vaše očakávania s prichádzajúcim rokom naplnené
väčšou túžbou po poznaní Pravdy,
väčším odhodlaním byť Kristovým služobníkom,
väčšou dôverov v Jeho plán v našich životoch.

Nech je naša farnosť aj pre Vás miestom domova,
kde sa Pán skloní ku každnému jednému z nás!

Požehnaný rok 2022
Vám vyprosujú
Vaši duchovní otcovia

Farské oznamy
PRÍPRAVA NA SVIATOSTI
Prvoprijímajúci

Birmovanci

dospelí

•

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

•

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.

•

•

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

PODMIENKY SLÁVENIA BOHOSLUŽIEB

POŽEHNANIE PRÍBYTKOV

Sv. omše sú slávené v režime OP (očkovaní,
prekonaní), 1 osoba na 15 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.

Tento rok nebudú naši duchovní otcovia chodiť
požehnávať vaše príbytky. V sakristii Dómu alebo
pri východe si môžete zakúpiť trojkráľové nálepky
pre domáce požehnanie príbytkov.
Cena: 3€.
Obrad súkromného požehnania rodinného príbytku
nájdete aj v tomto čísle Alžbetinho listu.

SPOVEDANIE
Dopoludňajšia spovedná služba od 9:00 do 11:30 h.
v tieto dni prebieha okrem piatku 31.12 2021.

INDIVIDUÁLNA PASTORÁCIA

FARSKÉ KALENDÁRE
V sakristii či pri východe z Dómu si môžete zakúpiť
farský kalendár s fotografiami z návštevy Sv. Otca.
Cena: 4€.

Denne od 16:30 do 17:30 h.

ZBIERKA NA BAZILIKU
NARODENIA PÁNA

(31. 12. NEBUDE)

ĎAKOVNÁ SV. OMŠA
Na sv. Silvestra, 31. decembra, Vás pozývame na
ďakovnú sv. omšu s otcom arcibiskupom, ktorá
bude v katedrále o 15:00 h.

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!

ĎAKOVNÁ ADORÁCIA
Zároveň Vás v posledný deň roka 2021 pozývame na
ďakovnú moderovanú adoráciu, ktorá bude v Dóme
sv. Alžbety od 23:15 do 23:55 h.

SLÁVNOSŤ BOHORODIČKY
PANNY MÁRIE

Rozdávanie eucharistie počas
sviatkov
Dóm sv. Alžbety

V sobotu 1. januára Vás pozývame na slávnosť
Bohorodičky Panny Márie. Sv. omše sa slávia ako
v nedeľu.

31.12.

1.1.

2.1.

6.1.

FARSKÁ KANCELÁRIA

16:30

10:00
16:00
19:00

10:00
16:00
19:00

10:00
16:00
19:00

Kancelária je počas týchto dní otvorená v bežnom
režime.

LITURGICKÝ PREHĽAD
PO 27.12.

Svätého Jána, apoštola a evanjelistu

PO 3.1.

Pondelok vo Vianočnom období
Najsvetejšieho mena Ježiš

UT 28.12.

Svätých Neviniatok, mučeníkov

UT 4.1.

Utorok vo Vianočnom období

ST 29.12.

Piaty deň v oktáve narodenia Pána

ST 5.1.

Streda vo Vianočnom období

ŠT 30.12.

Šiesty deň v oktáve narodenia Pána

ŠT 6.1.

ZJAVENIE PÁNA

PIA 31.12.

Siedmy deň v oktáve narodenia Pána

PIA 7.1.

Piatok po Zjavení pána
Svätého Rajmunda z Peňafortu, kňaza

SO 1.1.

PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

SO 8.1.

Sobota po Zjavení pána

NE 2.1.

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

NE 9.1.

Sir 24,1B-2, 12-26 I Ž 147,12-13. 14-15. 19-20
Ef 1,3-6, 15-18 I Lk 1,1-18

"Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha
a to Slovo bolo Boh." (Jn 1,1)

KRST KRISTA PÁNA
Iz 42,1-4. 6-7 I Ž 104,1b-2. 3-4. 24-25. 27-28. 29-30
Sk 10,34-38 I Lk 3,15-16. 21-22

"Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie."
(Jn 3,22)

Rozpis sv. omší

Dóm
sv. Alžbety

31.12.2021

1.1.2022

6.1.2022

Sv. Silvestra

Panny Márie
Bohorodičky

Zjavenie Pána

6:00
7:30
9:00 - RTVS
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

8:30 - M
10:00 - D
11:30

8:30 - M
10:00 - D
11:30

8:00
10:00

8:00
10:00

8:00

8:00

6:00
7:00
15:00*

ĎAKOVNÁ
SV. OMŠA

8:00
15:45

Uršulínky

ĎAKOVNÁ
SV. OMŠA

17:00

ĎAKOVNÁ
SV. OMŠA
(maďarsky)

Krista Kráľa
Džungľa

7:00
17:00

ĎAKOVNÁ
SV. OMŠA

-

FARSKÁ KANCELÁRIA

Pondelok - Štvrtok

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

Piatok

10:00 - 12:00

* Sv. omše budú vysielané

online v sieti Antik.

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

IBAN SK28 0900 0000 0000 82121833

Obrad súkromného požehnania
rodinného príbytku
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Pokoj nášmu domu a všetkým, čo v ňom bývame. I s duchom tvojím.
Počúvajme slová sv. Evanjelia podľa Matúša (2,1-12):
Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu. A hľa
hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu,
nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom
otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
S radosťou za dar Božieho Syna velebme nášho Spasiteľa a prednesme mu svoje prosby:
1. Pane Ježišu, Boží Syn, žil si s nami ako človek, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi, daj, aby sme boli
dobré deti nášho dobrého Boha.
2. Pane Ježišu, ty si sa v nazaretskej rodine vzmáhal v múdrosti a bol si v obľube u Boha i ľudí, daj, aby
otcovia a matky boli prvými učiteľmi a svedkami viery pre svoje deti.
3. Pane Ježišu, Kráľ pokoja, ty si nám priniesol svoj pokoj, daj, aby všetci, čo v tomto dome bývajú, tešili sa
zdraviu i pokoju a žili v láske a svornosti a boli ti za všetko vďační.
4. Pane Ježišu, priniesol si radostnú zvesť trpiacim a chudobným a uzdravoval si pokorných srdcom, chráň
nás od prílišných starostí a otvor naše srdce pre trpiacich a núdznych.
5. Pane Ježišu, Život veriacich, ty si prijal Máriu a Jozefa k sebe do nebeskej vlasti, prijímaj zosnulých
z našej rodiny medzi svojich spravodlivých v nebi.
Teraz sa všetci ako jedna rodina modlime, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus. (Otče náš)
Modlitba požehnania:
Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami tvojho Syna; posilňuj
naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našej rodine žili vo svornosti a láske. Bože, ochraňuj náš dom pred zlom
a hriechom, požehnávaj ho i všetkých, čo v ňom bývajú, aby sme ti ako domáca cirkev prinášali duchovné obete:
zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Otec/matka pokropí požehnanou vodou prítomných i celý dom, pričom povie:
Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst
i Ježiša Krista, nášho Spasiteľa,
ktorý nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.
Na horné veraje dvier kriedou napíšeme:

20 C+M+B 22
To znamená: Christus mansionem
benedicat
Kristus nech požehná náš príbytok.
Prosme teraz spoločne Pannu Máriu
o pomoc a ochranu:
Zdravas Mária...
Dnes prišla spása do nášho domu. Pokoj
a požehnanie nech spočíva na ňom
a nech napĺňa všetkých nás.
V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.

