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Požehnanie príbytkov v období sviatku Zjavenia Pána
V prípade, že by ste si chceli svoje príbytky s požehnanou „trojkráľovou“ vodou požehnať sami,
ponúkame kompletný text súkromnej pobožnosti, ktorý si môžete do budúcna odložiť aj pre ďalšie roky:
Všetci členovia rodiny sa zhromaždia na jednom mies
mieste,
te, napr. pri stole, na ktorý postavia
posta
zažatú
sviecu a ak je možné, aj kríž. Ak visí na stene, nemusí sa dávať
vať dole. Taktiež je na stole položená
aj nádoba so svätenou vodou a krieda.
da. Modlitbu požehnania vedie (ak je to možné) otec ako hlava rodiny.
Samotný
motný obrad môže začať spoločným spevom niektorej z vianočných ko
kolied.
O: V menee Otca i Syna i Ducha Sväté
Svätého. Ostatní z rodiny: Amen.
O: Pokoj nášmu domu a všetkým, čo v ňom bývame. Ostatní z rodiny: I s duchom tvojím.
O: Počúvajme slová svätého Evanjelia podľa Matúša: „Keď sa za čias kráľa Herodesa v ju
judejskom
Betleheme narodil Ježiš,
žiš, prišli do Jeruzalema mudrci od vý
východu.
chodu. A hľa hviezda, ktorú videli na
východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zba
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.“
Pokračuje O: S radosťou za dar Božieho Syna ve
velebme
lebme nášho Spasiteľa a prednesme mu svoje prosby:
(prosby môže predniesť niekto z členov rodiny)
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 rodi
rodine
ne vzmáhal v múdrosti a bol si v obľube u Boha i ľudí, daj,
aby otcovia a matky boli prvými
vými učiteľmi a svedkami viery pre svo
svoje deti.
3. Pane Ježišu, Kráľ pokoja, ty si nám pri
priniesol
niesol svoj pokoj, daj, aby všetci, čo v tomto
tom dome bývajú, tešili
sa zdraviu i pokoju a žili v láske a svornosti a boli ti za všet
všetko vďační.
4. Pane Ježišu, priniesol si radostnú zvesť trpiacim a chudobným a uzdravoval si po
pokorných srdcom,
chráň nás od prílišných starostí a otvor naše srdce pre trpiacich a núdznych.
5. Pane Ježišu, Život veriacich, ty si prijal Má
Máriu
riu a Jozefa k sebe do nebeskej vlasti, prijmi
prijm aj zosnulých
z našej rodiny (možno spomenúť
núť aj mená) medzi svojich spravodlivých v nebi.
O: A teraz sa spolu modlime, ako nás na
naučil náš Pán, Ježiš Kristus: Všetci: Otče náš, ...
O: Ako znamenie vzájomnej lásky, úcty a pokoja, dajme si znak pokoja. Všetci:
etci: Pokoj a bratská láska
nech je medzi nami.
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 svor
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 duchov
duchovné
né obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby.
Skrze Krista, nášho Pána. Všetci: Amen.
Otec alebo matka pokropí svätenou vodou prí
prítomných
tomných i celý dom, pričom povie: Táto požehnaná voda
nech nám pripomenie
nie náš krst i Ježiša Krista, nášho Spa
Spasiteľa,
siteľa, ktorý nás vykúpil svojím krížom
a zmŕtvychvstaním.
Na horné veraje dvier kriedou napíše: 20 – G + M + B – 19
O: Prosme teraz spoločne Pannu Máriu o pomoc a ochranu: Všetci: Zdravas, Mária... alebo Pod tvoju
ochranu sa utiekame ...
O: Dnes prišla spása do nášho domu. Po
Pokoj
koj a požehnanie nech spočíva na ňom a nech napĺňa všetkých
nás. V mene Otca i Syna i Ducha
ucha Sväté
Svätého. Všetci: Amen. Na konci môžete zaspievať nejakú koledu.

Katechézy pápeža Františka o svätej omši: Modlitba Otče náš
Pri poslednej večeri, po tom, ako Ježiš vzal chlieb a kalich vína a vzdával vďaky Bohu, vieme,
že «lámal chlieb». Tomuto v eucharistickej liturgii svätej omše zodpovedá úkon lámania chleba, ktorému
predchádza modlitba, ktorú nás naučil Pán, čiže modlitba „Otčenáš“.
Takto sa začínajú obrady prijímania, predlžujúc chválu a prosbu eucharistickej modlitby spoločným vyslovovaním modlitby „Otčenáš“. Nejde tu o akúsi jednu z mnohých kresťanských modlitieb, ale
o samotnú modlitbu Božích detí: je to veľká modlitba. Otčenáš nás naučil Ježiš. A skutočne, „Otčenáš“,
ktorý nám bol odovzdaný v deň nášho krstu, v nás rozoznieva tie isté city, aké mal Ježiš Kristus.
Keď sa modlíme „Otčenáš“, modlíme sa tak, ako to robil Ježiš. Je to modlitba, ktorú vytvoril Ježiš
a naučil nás ju, keď ho učeníci požiadali: „Učiteľ, nauč nás modliť sa tak, ako ty“. A Ježiš sa takto modlil.
Je veľmi pekné modliť sa tak, ako Ježiš.
Formovaní jeho božou náukou, môžeme sa na Boha obracať nazývajúc ho „Otec“, lebo sme
znovuzrodení ako jeho deti skrze vodu a Ducha Svätého. Naozaj, nikto by ho nemohol nazývať „Abba“ –
„Otče“ – bez toho, aby bol zrodený z Boha, bez inšpirácie Ducha. Nuž, koľkokrát ľudia povedia „Otče
náš“, no nevedia, čo hovoria. Veď áno, je to Otec; no cítiš, keď hovoríš „Otče“, že on je Otcom, tvojím
Otcom, Otcom ľudstva, Otcom Ježiša Krista? „Ah, to nie... nuž na to som nepomyslel“. Keď sa modlíme
„Otčenáš“, spájame sa s Otcom, ktorý nás miluje ,,avšak je to Duch, ktorý nám dáva toto spojenie, toto
vnímanie, že sme Božími deťmi.
V modlitbe Pána prosíme o «každodenný chlieb», v čom vidíme konkrétny odkaz na eucharistický
chlieb, ktorý potrebujeme pre to, aby sme mohli žiť ako Božie deti. Prosíme aj o «odpustenie našich vín»
a pre to, aby sme boli hodní prijať Božie odpustenie, usilujeme sa odpustiť tomu, kto nás urazil. A toto
nie je jednoduché, je to milosť, o ktorú musíme prosiť: „Pane, nauč ma odpustiť tak, ako si ty odpustil
mne“. Je to milosť. Len s našimi silami to nedokážeme. Odpustenie je milosťou od Ducha Svätého.
A tak zatiaľ čo nám „Otčenáš“ otvára srdce pre Boha, otvára nás aj pre bratskú lásku. Nakoniec
ešte prosíme Boha o to, aby nás «zbavil zlého», čo nás oddeľuje od neho a rozdeľuje nás od našich
bratov. Dobre pochopme, že tieto prosby sú veľmi priliehavé na to, aby nás pripravili na sväté prijímanie.
A skutočne, to, o čo prosíme v „Otčenáši“, sa predlžuje v modlitbe kňaza, ktorý v mene všetkých
prosí: «Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom». A potom sa to istým
spôsobom spečatí v obrade pokoja: ako prvé od Krista vyprosujeme dar pokoja – tak odlišného od toho
pokoja, ktorý dáva svet: je to niečo úplne iné –, aby Kristus dal rásť Cirkvi v jednote a v pokoji podľa
jeho vôle a potom si v konkrétnom geste vzájomne vyjadríme «cirkevné spoločenstvo a vzájomnú
lásku prv, ako prijmeme Sviatosť».
(Liturgia 1/2018)

OZNAMY NA SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA
13.1.

Nedeľa

KRST KRISTA PÁNA, sviatok

 V našej farnosti koledovalo tento rok v rámci Dobrej noviny 26 koledníkov s 13 sprevádzajúcimi, ktorí
ochotne pomohli aj na autách. Koledníci navštívili v 4 skupinách spolu 32 rodín a vyzbierali 1 940,- €.
V Nemciach vykoledovalo 11 detí, spolu so 4 dospelými, v 23 rodinách 480,- €. Všetkým koledníkom
a aj Vám za Vaše dary a obety úprimné Pán Boh zaplať!
 Trojkráľovú vodu, ktorú sme posvätili na začiatku svätej omše si môžete zobrať do svojich príbytkov.
Ak by mal niekto záujem o požehnanie domu alebo bytu, nech sa prihlási priamo u niektorého z kňazov
alebo diakona, a dohodne si s ním termín.
 Mladých opäť srdečne pozývame na mládežnícke stretnutia v našej farnosti, ktoré bývajú v sobotu
po večernej svätej omši, približne dvakrát do mesiaca. Najbližšie sa takéto stretnutie uskutoční budúcu
sobotu 12.1. v zasadačke farského úradu o 17.30 hod.
 Budúca nedeľa je slávnosťou Krstu Krista Pána. Týmto sviatkom sa končí liturgické obdobie Vianoc
a začína obdobie Cez rok.
 V nasledujúcom kalendárnom roku na jeseň bude v našej farnosti vyslúžená sviatosť birmovania.
Zápis birmovancov prebieha vo farskej kancelárii do konca januára a príprava začne vo februári.
Birmovanci, ktorí neboli pokrstení v našej farnosti (Banská Bystrica-mesto), potrebujú krstný list.
Kancelária je otvorená:
tel.: 048/ 412 45 31

Pondelok až štvrtok: 8.00 – 12.30 hod.
Piatok: 8.00 – 12.30 a 15.00 – 19.00 hod.
mobil: 0911 880 298
e-mail: bb.mesto@fara.sk
web: www.bbmesto.fara.sk
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