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Alžbetin list
Dobrovoľný príspevok na vydávanie farského listu 0,07 €

Vianočné prianie
Jedna pôvabná legenda rozpráva, že pri Ježišovom narodení
prichádzali pastieri k jaskynke s rôznymi darmi. Každý
prinášal čo mal: niekto plody zeme, iný nejakú cennosť.
No kým všetci prekypovali štedrosťou, bol jeden, ktorý nemal
nič. Bol totiž veľmi chudobný a nemal čo ponúknuť. Kým sa
ostatní pretekali v predkladaní svojich darov, on stál bokom,
lebo nemal čo dať. V istej chvíli sv. Jozef a Panna Mária
nevládali prĳímať všetky tie dary, a preto poprosili
chudobého pastiera, aby na chvíľu podržal malého Ježiška.
V ten okamih si pastier uvedomil, že dostal niečo, čo si
nezasluhuje, že drží v rukách najväčší dar dejín. Jeho prázdne
ruky sa teraz stali Božou kolískou. Cítil sa milovaný, prekonal
svoju hanbu a začal ostatným ukazovať Ježiška, lebo si
nemohol nechať pre seba tento Dar darov.

Pokojné a milostiplné
prežitie vianočných sviatkov
Vám prajú
a vyprosujú
Vaši duchovní otcovia.

Rozpis sv. omší na vianočné sviatky v Košiciach

Farské oznamy

24 . 12.
2020

25. 12.
2020

26. 12.
2020

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
12.0 0 - M
15.00
18.00

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

Dominikáni

6.30
24.00

7.30
9.00
11.00
17.30

7.00
9.00
11.00
17.30

8.30
10.00 - M
16.00
20.00

8.30
10.00 - M
16.00
20.00

7.00 - M

7.15 - M
9.30
11.00
16.30

7.15 - M
9.30
11.00
16.30

12.00

10.30 - D
19.30

Farská kancelária v tieto dni funguje v obmedzenom čase. Z dôvodu bezpečnosti odporúčame
menej dôležité záležitosti vybavovať telefonicky
alebo e-mailom:
Tel. č.: +421 55 622 15 55
E-mail: domsvalzbety@gmail.com
Otváracie časy:
Po-Št:
Pi:

Dom
sv.
Alžbety

15:00 - 16:00 hod.
10:00 - 11:00 hod.

6.00
s po24.00

Dišpenz od nedeľných sv. omší!
Aj naďalej sú veriaci dišpenzovaní od účasti na nedeľných sv. omšiach,
avšak treba neustále dbať na sviatočný ráz nedele, ktorá je dňom Pána.
Preto venujme primeraný čas modlitbe, napr.:
liturgii hodín, ružencu alebo inej pobožnosti.
Rozpis sv. omší na sviatky
Všimnite si, prosím, rozpis
bohoslužieb na vianočné sviatky
v košických chrámoch.
Vigílna sv. omša pre rodiny
Sv. omša pre rodiny s deťmi spojená
s požehnaním betlehemov bude
24. decembra o 16:00 h. Prosíme,
aby ste stoličky pred svätyňou
nechali voľné pre deti s rodičmi.
Betlehemské svetlo
Slovenský skauting Vám ponúka
vyzdobiť si Váš vianočný príbytok
betlehemským svetlom, ktoré si
môžete prísť odpáliť do katedrály
počas Štedrého dňa.
Polnočná omša s o. arcibiskupom
Pozývame Vás na tradičnú polnočnú
sv. omšu 24. decembra o 24:00 h.
do Dómu sv. Alžbety, ktorú bude
celebrovať košický arcibiskup
Mons. Bernard Bober. Na 1. Sviatok
vianočný o 9:00 h. Do RTVS.
Požehnanie rodín a obnova
manželských sľubov
Na nedeľu Sv. Rodiny 27. 12.
udelíme požehnanie rodinám a

obnovíme manželské sľuby.
Požehnanie príbytkov
Tento rok nebudú naši duchovní
otcovia chodiť požehnávať Vaše
príbytky. V sakristii Dómu si môžete
zakúpiť trojkráľové nálepky s
rodinným obradom požehnania
Vašich príbytkov.
Ďakovná sv. omša 31.12.
Vo štvrtok 31. decembra o 17:00 h.
Vás pozývame na ďakovnú sv. omšu
za uplynulý kalendárny rok.
Sv. omša o 18:00 h. nebude!
Vianočné oblátky
V sakristii si môžete zakúpiť vianočné oblátky (1€) a podporiť
rekonštrukciu kostola v Slivníku.
Časopis Boromeo a Verbum
Vzadu pri východe si môžete zakúpiť
bohoslovecký časopis Boromeo (1€)
a v sakristii slov. teolog. časopis
Verbum (5€).
Katolícke noviny
Vianočné dvojčíslo Katolíckych novín
je za 1,40 €. Ďakujeme.

Uršulínky

31. 12.
2020

1. 1.
2021

6 . 1.
2021

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

8.30 - M
10.00 - D
11.30

8.30 - M
10.00 - D
11.30

8.00
10.00

8.00
10.00

7.30
9.00
11.00
17.30

7.30
9.00
11.00
17.30

8.30
10.00 - M
16.00
20.00

8.30
10.00 - M
16.00
20.00

16.30
d'akovná

7.15 - M
9.30
11.00
16.30

7.15 - M
9.30
11.00
16.30

16.00
d'akovná

8.30
10.30 - D
19.30

8.30
10.30 - D
19.30

6.00
7.00
15.00
Ďakovná

8.00
17.00 - M
ďakovná
7.00

17.00 - M
Premonštráti
21.30
24.00 - M

17.00
d'akovná
6.30
16.00
d'akovná

18.30
d'akovná

Seminárny

24.00

Jezuiti

16.00
pre rodiny
s deťmi
24.00

8.30
10.30 - D
19.30

Džungl'a

21.30

8.00

8.00

8.00

8.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Charita
Geriatria
Kaplnka
sv.
Michala

21.00 - A

9.00 - A

Vysvetlivky :
M - mad'arská; A - anglická; L - latinská; D - sv. omša pre rodiny s deťmi

Zbierka na baziliku Narodenia Pána
Ako každý rok aj tento môžete prispieť na
baziliku Božieho narodenia v Betleheme
a to vhodením svojho milodaru
do ktorejkoľvek pokladničky pri betleheme v našich chrámoch. Týmto svojím
darom vyjadrujeme svoju spolupatričnosť
s ťažko skúšanými kresťanmi v Palestíne.
Za Vašu štedrosť úprimne ďakujeme.
Zbierka na rádio Lumen z 13.12.2020
Dóm sv. Alžbety: 454,00 €
Uršulínsky kostol: 204,00 €
Krista Kráľa:
karanténa
Seminárny kostol: 286,20 €
Dominikáni:
364,38 €
Jezuiti:
385,00 €
Spolu:
1693,58€
Úprimne ďakujeme za štedrosť!
Nové info tabule v katedrále
V našej košickej katedrále a v Urbanovej
veži boli dňa 11. decembra 2020 za účasti
J. Ex. Mons. Bernarda Bobera - košického
arcibiskupa a vdp. ThLic. Allana Tomáša dekana a farára, inštalované informačné
tabule, ktoré mapujú niekdajšiu stredovekú
pútnickú trasu k relikvii Kristovej krvi.
Projekt s názvom “Via Cassoviensis a Dar
Kráľa - Donum Regis,” bol realizovaný
z iniciatívy OZ FEMAN v spolupráci
s Farnosťou sv. Alžbety Uhorskej a prináša
našim veriacim, ale aj pútnikom a všetkým
turistom informačnú mobilnú aplikáciu
v podobe informačno-propagačných tabúľ
pre zrakovo a inak znevýhodnené skupiny
obyvateľstva
prostredníctvom
textov v slovenskom a anglickom jazyku
prenesených do QR kódov, NFC čipov
a braillového písma. Projekt bol
realizovaný za finančnej podpory MKSR.
Svätá omša za život a požehnanie
pro-life dobrovoľníkov
Záver roka 2020 nás vedie k vďačnosti
za celoročnú i príležitostnú pro-life službu
desiatok
dobrovoľníkov
v
našom
košickom spoločenstve Deti svätej
Alžbety- Aliancia za život, o.z. Dobrovoľníkom venujeme svätú omšu za život
a sprievodný program v Jezuitskom
kostole dňa 28. decembra 2020
(pondelok),
na
sviatok
svätých
betlehemských Neviniatok. O 15:30 h. sa
začne pásmo svedectiev dobrovoľníkov.

O 16:30 nasleduje svätá omša za život. Jej
celebrantom bude o. Jozef Kadlic,
duchovný
správca
Univerzitného
pastoračného centra v Košiciach. Program
sa zavŕši požehnaním dobrovoľníkov.
Program bude vysielaný
cez
facebook.com/kosicezazivot.
Pomoc rodine Hajekovcov
Prosíme o pomoc pre 4 – člennú rodinu
Hajekovcov s dvoma malými deťmi
(2 a 4 roky), ktorá prišla o čerstvo
zrekonštruovaný byt. Príčinou požiaru
bola pravdepodobne prevrhnutá adventná
sviečka. Svoju pomoc môžete zaslať na
č. účtu: SK50 0200 0000 0039 4017 1057
Variabilný symbol: 161220
Rybova česká mše vánoční
27.12. pri sv. omši o 11:30 h. v Uršulínskom kostole odoznie Česká mše vánoční
od J. J. Rybu. Celebruje Mons. Anton
Fabián, kanonik.
Farská kancelária
Počas pracovných dní je otvorená
v časoch:
Po-Št: 15:00/16:00 h., Pi: 10:00/11:00 h.
Počas štátnych a cirkevných sviatkov
je zatvorená.
DETSKÉ OKIENKO

Dnes sa dozvedáme o tom, ako anjel
Gabriel zvestoval Panne Márii, že sa
jej narodí Ježiško. Pomôžte mu nájsť
cestu bludiskom,
aby sa k Márii dostal včas.

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 sa navzájom milovali tak, ako nás ty miluješ.
– Ty si 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 ste 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).

Vatikán 9. decembra (RV) Svätý Otec
František vyhlásil osobitný Rok sv. Jozefa.
Príslušný apoštolský list Patris corde (S
otcovským srdcom) podpísal 8. decembra,
presne 150 rokov od vyhlásenia svätého
Jozefa za patróna celej Cirkvi pápežom
Piom IX. v roku 1870. Pri príležitosti Roka
sv.
Jozefa
pápež
František
prostredníctvom dekrétu Apoštolskej
penitenciárie udelil možnosť získania
úplných odpustkov za rozličných
príležitostí. Úplné odpustky sa udeľujú za
bežných podmienok (sviatostná spoveď,
eucharistické prĳímanie a modlitba na
úmysel Svätého Otca) tým veriacim, ktorí
sa s duchom strániacim sa akéhokoľvek
hriechu zúčastnia na prežívaní Roka sv.
Jozefa pri určených príležitostiach
a určeným spôsobom.
Tým, ktorí podľa príkladu sv. Jozefa
vykonajú telesný alebo duchovný skutok
milosrdenstva. Tiež rodinám alebo
snúbencom, ktorí sa budú spolu modliť
ruženec. Podobne tým, ktorí dennodenne
zveria svoju činnosť do ochrany sv. Jozefa
a každému veriacemu, ktorý bude
modlitbami prosiť o príhovor remeselníka
z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu,
mohol nájsť zamestnanie a aby práca
všetkých bola dôstojná.
Úplne odpustky získajú aj veriaci, ktorí sa
na príhovor sv. Jozefa budú modliť za
Cirkev trpiacu prenasledovaním zvonka či
zvnútra (ad intra a ad extra) a za úľavu
všetkých kresťanov, ktorí znášajú
akúkoľvek formu prenasledovania. Ak
patria k latinskému obradu, urobia tak
Litániami k sv. Jozefovi, v prípade
byzantského obradu Akatistom k sv.
Jozefovi (alebo jeho časťou), prípadne
inou modlitbou k sv. Jozefovi vlastnou ich
liturgickej tradícii.
„Aby sme znovupotvrdili univerzálnosť
patronátu sv. Jozefa nad Cirkvou, ako
prídavok
k
vyššie
uvedeným
príležitostiam, Apoštolská penitenciária
udeľuje úplne odpustky veriacim, ktorí sa
pomodlia akúkoľvek legitímne schválenú
modlitbu alebo úkon úcty ku sv. Jozefovi,
napríklad „K tebe sa utiekame, sv. Jozef“,
osobitne pri príležitosti 19. marca a 1.
mája, na sviatok Svätej rodiny Ježiša,
Márie a Jozefa, v Nedeľu sv. Jozefa
(podľa byzantskej tradície), v 19. deň
každého mesiaca či v každú stredu – deň

zasvätený pamiatke svätca podľa latinskej
tradície. V aktuálnom kontexte zdravotnej
pohotovosti sa dar úplných odpustkov
osobitne rozširuje na seniorov, chorých,
zomierajúcich a na všetkých tých, ktorí
z oprávnených dôvodov nemajú možnosť
vyjsť z domu a ktorí s duchom vzdialeným
od akéhokoľvek hriechu a s úmyslom
splniť, hneď ako to bude možné, tri bežné
podmienky, doma alebo tam, kde sa
povinne zdržiavajú, vykonajú zbožný
skutok na počesť sv. Jozefa – útechy
chorých a patróna dobrej smrti – obetujúc
s dôverou Bohu bolesti a problémy svojho
života.“
Modlitba k sv. Jozefovi
Bože, stvoriteľ vesmíru, ty si nám dal
prácu ako životný údel, prosíme ťa,
pomáhaj nám nasledovať príklad svätého
Jozefa, a pod jeho ochranou svedomite
vykonávať všetky svoje povinnosti,
aby sme dosiahli prisľúbenú odmenu.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

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 vieary 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, prĳmi
aj 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.
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 anám 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 21

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.

Liturgický kalendár na 4. adventnú nedeľu “B”
Deň
Nedeľa
20.12.
Pondelok
21.12.
Utorok
22.12.
Streda
23.12.
Štvrtok
24.12.
Piatok
25.12.
Sobota
26.12.
Nedeľa
27.12.

Liturgické slávenie

Liturgické texty

1Č: 2Sam 7, 1-5. 8b- 14a.
16.
Ž: 89
ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
2Č: Rim 16, 25-27
Ev: Lk 1, 26-38
1Č: Pies 2, 8-14
Pondelok po 4. adventnej nedeli
Ž: 33
Ev: Lk 1, 39-45
1Č: 1Sam 1, 24-28
Utorok po 4. adventnej nedeli
Ž: 1Sam 2
Ev: Lk 1, 46-56
1Č: Mal 3, 1-4. 23-24
Streda po 4. adventnej nedeli
Ž: 25
Ev: Lk 57-66
Štvrtok po 4. adventnej nedeli /Štedrý večer 1Č: 2Sam 7, 1-5
Ž: 89
Ev: Lk 1, 67-79
1Č: Iz 52, 7-10
NARODENIE PÁNA
Ž: 98
2Č: Hebr 1, 1-6
(slávnosť)
Ev: Jn 1, 1-18
Sv. Štefana, prvého mučeníka (sviatok) 1Č: Sk 6, 8-10, 7, 54-60
Ž: 31
Ev: Mt 10, 17-22
PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA 1Č: Sir 3, 3-7. 14-16
Ž: 128
(SVÄTEJ RODINY)
2Č: Kol 3, 12-21
Ev: Lk 2, 22-40
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