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32/13.-20. december 2020 

Sväté prijímanie na ruku   

 Všetci sme roky zvyknutí sväté prijímanie dostávať do úst. V našej Cirkvi je to tradíciou už 

od 6. storočia. Až dnešná pandémia nového koronavírusu si vynútila rozhodnutie otcov biskupov 

umožniť v rámci mnohých preventívnych opatrení, ktoré sú v záujme ochrany zdravia potrebné, 

rozdávať sväté prijímanie aj na ruku. Pre veľkú väčšinu z nás je to postup, s ktorým sa stretávame 

prvýkrát, preto je vhodné opäť si pripomenúť, ako má veriaci prijímať Svätú Hostiu, ak sa podáva 

na ruku. Ako teda správne postupovať? 

 SPRÁVNY POSTUP: je dobré predovšetkým nezabudnúť pri vstupe do kostola si vydezin-

fikovať ruky. Keď pri rozdávaní svätého prijímania prídeš na rad a stojíš pred kňazom (je veľmi 

vhodné pristupovať ku kňazovi v dvojstupoch, s dodržaním bezpečnostných odstupov), predlož 

pred neho obe ruky preložené cez dlane tak, že horná je ľavá a spodná pravá. Kňaz ti vloží hostiu 

do dlane, ty si ju spodnou rukou vezmeš a ešte pred kňazom, skôr ako sa otočíš na odchod do la-

vice, teda stojac pred ním, vložíš si ju do úst. Až potom sa odoberieš na svoje miesto. 

 Je vhodné pripomenúť, že KBS dovolením podávať prijímanie do rúk nemienila a zatiaľ ani 

nemieni meniť zaužívanú pastoračnú prax. Biskupi ním, po porade s lekármi a epidemiológmi, 

urgentne odpovedali na nebezpečenstvo šírenia nového koronavírusu v snahe o to, aby sme mohli 

aspoň núdzovo sláviť a bezpečne Eucharistiu prijímať. 

 PÁR POZNÁMOK K HISTÓRII: liturgická reforma v roku 1969 obnovila na základe žia-

dosti niektorých biskupských konferencií možnosť pre Latinskú Cirkev prijímať sväté prijímanie 

na ruku v takej podobe, akú dnes s dovolením otcov biskupov praktizujeme.  

 Eucharistia vyjadruje aj puto jednoty spoločenstva Cirkvi. Jej prijatie si vyžaduje primeranú 
kultivovanosť a čistotu svedomia, vonkajší prejav by mal zodpovedať vznešeným účinkom Eu-
charistie. Prosíme veriacich, aby Eucharistiu takto prijímali s veľkou úctou a rešpektovali naria-
denia našich otcov biskupov  



Farské oznamy: 

+421 55 622 15 55  

E-mail: domsvalzbety@gmail.com 

Otváracia doba: 

Po-Št: 15:00-16:00 h. 

Pi: 10:00-11:00 h. 

DIŠPENZ OD NEDEĽNÝCH SV. OMŠÍ 
Aj naďalej sú veriaci dišpenzovaní od účasti na nedeľných sv. omšiach, avšak treba stále 

dbať na sviatočný ráz nedele, ktorá je dňom Pána. Venujme primeraný čas modlitbe: 
liturgia hodín, ruženec či iná pobožnosť).

Zbierka na rádio Lumen 
Túto nedeľu máme zbierku na slovenské katolícke 
rádio Lumen. Všetkým darcom ďakujeme za šted-
rosť.  

Kostol Krista Kráľa  
Je ešte stále v karanténe, bohoslužby sa v ňom pre-
to nekonajú do odvolania.  

Rok sv. Jozefa  
Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa 
pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Pan-
ny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak dňa 8. 
decembra apoštolským listom Patris corde  
(S otcovským srdcom), v ktorom svätého Jozefa opi-
suje charakteristikami „milovaný otec“, „nežný a 
láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo odváž-
ny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí - „v tieni“.
        
Naplňme spolu vianočný tanie pre chudobných 
Darujte trvanlivé potraviny pre matky v núdzi a ľudí 
bez domova, aby sme počas najkrajších sviatkov v 
roku dokázali naplnili ich vianočné taniere. Veď ba-
lík cestovín, masových konzerv alebo sladkej odme-
ny stojí málo, a dokáže pomôcť veľa. Odmenou vám 
bude krásne vianočné mydielko tvorené s láskou na-
šimi prijímateľmi. Potraviny nám môžete doručiť na 
Centrum Arcidiecéznej charity Košice, Masarykova 
19 alebo do Charitného domu sv. Alžbety, Bosáková 
ulica. Darujme núdznym krajšie Vianoce.   
 
Adventné stíšenie v katedrále  
V túto nedeľu (13.12.) o 18:00 h. pozývame milov-
níkov klasickej hudby na sv. omšu, pri ktorej odo-
znejú adventné predných hud. velikánov.   
 
Piatkové pôsty proti pandémii  
Otcovia biskupi vyhlásili od 30.10. do 18.12. 2020 
prísny piatkový pôst za odvrátenie pandémie. Tieto 
dni nech sú prežívané ako pôst Veľkého piatku.  

 Rorátne sv. omše 

V Dóme sv. Alžbety 
každý deň o 6:00 h. 
(okrem  nedieľ).  

V Uršulínskom kostole  

v rámci štvrtkových  
mládežníckych  
sv. omší  
3., 10. a 17.decembra o 15:45 h. 

V dominikánskom kostole o 6:30 h 
v decembrové soboty 5.12. a 12.12.  

So sebou si prineste lampáše alebo sviece. 

Predvianočná spovedná služba 

v Dóme sv. Alžbety 

Tretia adventná nedeľa, 13. 12.  

16:00 / 18:00 h.  

Od 14. 12. do 18. 12. (pondelok až piatok) 

6:00 / 7: 00 h., 

17:00 / 18:00 h.  

Sobota,19. 12.  

10:00 / 12:00 h. (pre seniorov) 

16:00 / 18:00 h.  

Štvrtá adventná nedeľa, 20. 12.  

14:00 / 18:00 h.  

mailto:domsvalzbety@gmail.com


V TOMTO TÝŽDNI NÁS ČAKÁ: 
• Kostol Krista Kráľa je ešte vždy v karanténe, bohoslužby sa preto  v ňom 

nekonajú.  

• Zbierky z dnešnej nedele sú určené na slovenské katolícke rádio Lumen, 
všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať! 

• V AL si všimnite rozpis predvianočného spovedania. 

Pozývame Vás na adventné rorátne sv. omše  
ku cti Prebl. Panny Márie  
v katedrále každý deň o 6:00 h. (okrem nedieľ)  
a v Uršulínskom kostole v rámci mládežníckej  
sv. omše vo štvrtok 10.12. a 17.12. o 15:45 h.  
So sebou si vezmite lampáše. 

Od 2. adventnej nedele si môžete v sakristii zakúpiť vianočné oblátky a  
sumou 1 € tak podporiť stavbu kostola v Slivníku.

• Do pozornosti Vám dávame farský kalendár (7 €) a životopis košického ar-
cibiskupa Mons. Bernarda Bobera, ktorý je vhodný ako vianočný dar (25 €). 

DETSKÉ OKIENKO 

Betánia,  

človek, 

 Eliáš,  

farizej,  

hlas,  

Jeruzalem,  

Jordán,  

levita,  

Mesiáš,  

obuv,  

oheň,  

prorok,  

svedectvo,  

svedok,  

svetlo, 

voda 

V dnešnom evanjeliu čítame o tom, ako Boh poslal Jána Krstiteľa, aby ľuďom niečo oznámil. Aká 

bola tá správa sa dozviete, keď nájdete všetky slová v osemsmerovke.  

(tajnička 21 písmen) 



LITURGICKÝ KALENDÁR NA 3. ADVENTNÚ NEDEĽU „B“ 

Deň  Liturgická spomienka Liturgické texty 

Nedeľa 

13.12. 

 

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA  

(NEDEĽA GAUDETE) 
 

Pondelok 

14.12. 

Pondelok po 3. adventnej nedeli /  

Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka) 
 

Utorok 

15.12 

 

Utorok po 3. adventnej nedeli  
 

Streda 

16.12. 

 

Streda po 3. adventnej nedeli  
 

Štvrtok 

17.12. 

 

Štvrtok po 3. adventnej nedeli  
 

Piatok 

18.12. 

 

Piatok po 3. adventnej nedeli  
 

Sobota 

19.12. 

 

Sobota po 3. adventnej nedeli  
 

Nedeľa 

20.12. 

 

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA  
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