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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 - C + M + B - 18
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.

Dobrá novina začala byť zaujímavá, keď sa vyzbieral prvý milión
Už dvadsiaty druhý rok vyrážajú do slovenský ulíc koledníci Dobrej noviny. Prvý raz (v r. 1995)
koledovalo okolo 3 000 detí, súčasné Vianoce prinášalo Dobrú novinu viac ako 25 000 koledníkov. Počas
predošlých Vianoc vyzbierala Dobrá novina úctyhodnú sumu – viac ako 800 000,- € (26 mil. slov. korún).
O Dobrej novine, eRku i práci s deťmi počas komunizmu rozpráva v rozhovore s Martinom Ližičiarom
riaditeľ Dobrej noviny a bývalý predseda eRka Marián Čaučík (52 r.).
Aké boli prvé kroky?
Potrebovali sme mať v jednotlivých farnostiach ľudí, ktorí budú pripravení a tiež sme potrebovali
podporu Cirkvi. Išli sme za otcom kardinálom Korcom a biskupom Balážom, ktorý bol vtedy predseda
KBS. Povzbudil nás: „Nemajte veľké oči, spravte to dobre v desiatich farnostiach, pridajú sa ďalšie.“
Nevedeli sme však, či si to vedia animátori predstaviť. Na celoslovenskom stretnutí sme si pripravili
koledovanie a povedali sme im: Máte štvrťhodinu, stretnite sa podľa farností a rozmyslite si, či si to viete
predstaviť. Povedali áno. Vedeli sme, že keby nás aj média nezobrali, máme svoje časopisy Lusk
a Rebrík, cez ktoré môžeme o Dobrej novine informovať. Chceli sme to vyskúšať jeden rok. Nakoniec
sa prihlásilo 105 farností a spätná väzba bola pozitívna.
Pre média to bolo zaujímavé?
Začalo to byť pre nich zaujímavé, keď sme vyzbierali milión stotisíc korún (smiech).
Na Slovensku existujú nadácie, ktoré sa snažia dostať agresívnym spôsobom k peniazom.
Čo si o tom myslíš?
Tieto nadácie nemusia byť úplne falošné, oni nejakým spôsobom zbierajú peniaze a časť peňazí sa
môže dostať na pomoc napríklad do Afriky. Problém je, že je to veľmi netransparentné – nedá sa vidieť,
aká je to časť. Druhý problém je, že to robia nátlakovým, agresívnym spôsobom. Píšu listy s obrázkom
vychudnutého dieťaťa, ktorému vystupujú rebrá, a ani sa nevie, či to dieťa je z oblasti, ktorej pomáhajú.
Nedajú si s tým námahy.
Istá pani dôchodkyňa nám hovorila, že jej prišiel list, aby prispela. Urobila tak a o týždeň prišla
ďalšia prosba. Prispela druhý raz a v treťom liste ju žiadali, aby si na ich účet nastavila trvalý príkaz
na úhradu. Tento spôsob je zlý. Treba si nájsť dôveru. Spôsobom, akým to robia tieto čudné nadácie,
dôveru rýchlo stratia. Zlé je, že keď urobia škandál, odnesú si to všetci a ľudia si povedia: nebudem už
dávať nikomu, nikomu neverím. My sa snažíme informovať, máme zodpovednú osobu vo farnosti, cez ňu
informujeme o koledovaní i zbierke, vydávame Dobré noviny Dobrej noviny.
eRko existuje takmer dvadsaťosem rokov. Aké boli deti kedysi a aké sú dnes?
Kedysi boli jednoduchšie, nenáročnejšie. Mohli sme sa viac rozprávať. Dnes pôsobí na deti veľa
vplyvov a je treba, aby bol animátor tvorivejší. Treba využívať rôzne audiovizuálne pomôcky. Deti sú
náročnejšie, nie je ľahké, aby ich animátor zaujal. Dnes máme silných konkurentov: televíziu, počítače.
Sú obrazom situácie rodín?
Určite. V totalite bolo našim cieľom spájať kamarátov, ktorí rovnako myslia a sú vychovávaní
vo viere v Pána Boha. Boli vysmievaní, považovaní za outsiderov, mohli sa cítiť sami. Vychádzali
z dobrých a pevných rodín a dalo sa predpokladať, že naše úsilie bude mať v nich dobrý základ.
Dnešné rodiny nie sú funkčné ako rodiny, aj ako veriaci. Ak pochádza dieťa z rodiny, kde sa
rodičia rozviedli, zanechá to na ňom stopu. Pribúda detí z problematických a neúplných rodín. Treba byť
citlivejší a je to náročnejšie, vyžaduje to čas.
(www.cestaplus.sk)

OZNAMY NA NEDEĽU KRSTU KRISTA PÁNA
8.1.
14.1.

Pondelok
Nedeľa

Bl. Titusa Zemana, kňaza a mučeníka, ľubovoľná spomienka
DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 Dnešnou nedeľou sa končí Vianočné obdobie a začína obdobie Cez rok.
 Ak má niekto spomedzi dospelých v sebe túžbu prijať sviatosť krstu a tak sa stať kresťanom; alebo ako
dospelý kresťan by chcel prijať po prvýkrát sviatosť zmierenia a sviatosť Eucharistie, nech sa počas
tohto mesiaca prihlási v kancelárii. Prosíme, dajte vedieť aj tým, o ktorých viete že by mali záujem.
 Po nedeľnej svätej omši o 16.30 hod. sa budú rozoberať stromčeky a Betlehem. Prosíme Vás o pomoc.
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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