Strana 4

MODLITBA ZA RODINU
Pane, Ty si Otcom
každej rodiny na Zemi
Ty si Otcom všetkých ľudí.
Daj, skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista,
ktorý sa pre nás stal človekom
a skrze Ducha Svätého,
ktorý je poslom Tvojej lásky k nám,
aby sa každá rodina na Zemi
stala pre každú ďalšiu generáciu
svätyňou lásky a života,
lebo len Ty si opravdivá Láska a Život.
Daj, aby Tvoja milosť
sprevádzala myšlienky, slová a skutky
každého manžela a manželky
pre dobro ich rodiny a rodín na celom svete.
Daj, aby mladí ľudia našli v rodine
pevnú oporu pre svoju ľudskú dôstojnosť
a pre rast v pravde a láske.
Daj, aby sa láska,
posilnená milosťou sviatosti manželstva,
ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky,
ktorými rodiny niekedy musia prejsť.
Na príhovor svätej rodiny
daj, aby svetová misia našej matky Cirkvi
v rodine a prostredníctvom rodiny
priniesla svoje ovocie.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista,
ktorý je Cesta, Pravda a Život
po všetky veky vekov. Amen
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ÚVODNÍK NA „SPÔSOB FRANTIŠKA“
Milí čitatelia, vo chvíli, keď naša redakcia odoslala do tlače posledné číslo
Alžbetinho listu sme ešte netušili, že v závere týždňa nás pápež František „prekvapí“
slovami, ktorými vyjadril živý záujem o aktuálne dianie v našej krajine. Preto sme sa
rozhodli vrátiť sa informatívne k rannej sv. omši, ktorú pápež František celebroval
v dome sv. Marty 22. januára. Slávenia Eucharistie sa zúčastnila aj skupina mladých
Slovákov, ktorá študuje, resp. pracuje v Ríme alebo sa podieľa na živote Slovenskej
katolíckej misie v Ríme.
Svätý Otec už pri úvodnom privítaní vyjadril radosť z aktívnej účasti mladých na živote Rímskej diecézy a vyjadril svoj záujem o súčasnú situáciu na Slovensku. Ocenil pozornosť, aká sa na Slovensku venuje úsiliu o ochranu hodnoty rodiny
v súvislosti s pripravovaným referendom. Slovákov v tomto smere povzbudil k odvahe, aby mali „coraggio“, píše portál tkkbs.sk
Slováci ostali prekvapení

„Povedal, že sme odvážny národ, že v týchto chvíľach bojujeme za rodinné
práva na Slovensku,“ informovala o pápežových slovách Lucia Majerčáková, ktorá
sa zúčastnila rannej sv. omše. Podľa ďalšieho z prítomných, Františka Fudályho,
pápež v osobnom rozhovore hovoril o potrebe uvedomiť si, že nejde len o podporu
rodiny, ale že sa začal boj proti totalite ideológie.

Sv. Ján Pavol II.
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„Stretnutie so Svätým Otcom má vždy vážnosť a nesie so sebou aj záväzok.
V úvode rannej liturgie nás prekvapil tým, že sleduje situáciu okolo rodín na Slovensku. Tento stav mu nie je ľahostajný,“ povedal pre Postoy.sk správca SKM Ľubomír
Majtán, ktorý ho na konci stretnutia uistil o modlitbách Slovákov.„Zároveň som ho
poprosil, aby sa aj on modlil za náš národ, najmä za naše rodiny,“ dodal Majtán.
Z pápežových slov bol prekvapený aj kňaz Košickej arcidiecézy Matúš Imrich. „Po tom, čo Svätý Otec prišiel k oltáru, privítal Slovákov približne týmito slova-

mi: „Vítam dnes otca Ľubomíra so slovenskou komunitou. Slovensko v týchto
dňoch odvážne bojuje za ochranu rodiny," povedal Imrich a dodal: „V mysli mi
ostali zapísané práve tieto tri slová: odvaha, zápas a rodina.“
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Liturgický prehľad
2.2. (pondelok)
3.2. (utorok)

Stôl Božieho slova

Obetovanie Pána, sviatok
sv. Blažej, biskup a mučeník

4.2. (streda)

féria

5.2. (štvrtok)

sv. Agáta, panna a mučenica

6.2. (piatok) 1. piatok, sv. Pavol Miki a spol.,
mučeníci
7.2. (sobota)

féria

8.2. (nedeľa)

5. nedeľa OCR

4. nedeľa OCR
1. čítanie: Dt 18, 15-20 Vzbudím im proroka a vložím mu do úst svoje slová.
Ž 95, 1-2, 6-9 Resp.: Pane daj, aby sme
počúvali Tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.
2. čítanie: 1 Kor 7, 32-35 Panna rozmýšľa o
Pánových veciach, aby bola svätá.
Evanjelium: Mk 1, 21-28 Učil ich ako ten,
čo má moc.

OZNAMY
Tento týždeň je prvopiatkový, spovedáme ráno od 6.00 –7.15 a podvečer od 17.00–
18.30 hod. K dispozícii máte aj dennú spovednú službu od 9.00 do 11.30 hod.
Od štvrtka, 29. januára, sa budeme pred večernými sv. omšami modliť Novénu za
rodinu. Novéna sa začne o 17.45 hod.
Rovnako z rozhodnutia otcov biskupov sa zjednotíme v modlitbe za rodiny na Slovensku v Eucharistickej adorácii, ktorá bude v piatok 30. januára od 19.00 do 20.00
hod. v Dóme sv. Alžbety.
Sv. omše na sviatok Obetovania Pána sú ako vo všedný deň.
Na pamiatku slov Božieho služobníka Simeona, že Ježiš je svetlom na osvietenie pohanov, sa v tento deň pri sv. omšiach požehnávajú voskové sviece nazývané aj hromničné, pretože veriaci ich zapaľujú v čase hromobitia a prosia Pána o odvrátenie nebezpečenstiev. Požehnanie sviec sa koná pri slávnostnom vstupe, resp. v úvodných
obradoch. Iba počas týchto obradov sviece držíme zapálené.
V utorok slávime spomienku na sv. Blažeja, ktorý je pomocníkom v núdzi. Na záver
sv. omše Vám udelíme svätoblažejské požehnanie hrdiel.
V stredu, 4. februára, sa po detskej sv. omši (17.30 hod.) v kostole Krista Kráľa bude konať stretnutie rodičov detí, ktoré sa v tomto školskom roku pripravujú na prijatie 1. sv. prijímania. Účasť rodičov na stretnutí s kaplánom Tirpákom a katechétkami je dôležitá.
V nedeľu, 8. februára, bude sv. omša o 9.00 hod. prenášaná RTVS z Dómu sv. Alžbety. Sv. omšu bude celebrovať Mons. Bernard Bober, arcibiskup—metropolita.

Sv. omše v maďarskom jazyku
Uršulínsky kostol: PO, UT, ST—17.00, NE—8.30
Seminárny kostol: ŠT, PIA, NE—7.15
Dóm sv. Alžbety: NE—12.00
Premonštráti: PO, UT, ST, SO—7.00, ŠT, PIA—17.00, NE—10.00
POZVÁNKY
KARNEVAL PRE DETI NAŠEJ FARNOSTI
V sobotu, 7. februára od 15.30 hod. pozývame deti a rodičov našej farnosti na Karneval, ktorý organizujeme v spolupráci so speváckym zborom Kríza, spoločenstvom
mladých a rehoľných sestier Uršulínok. Karneval sa bude konať v telocvični SZŠ sv.
Alžbety, Hlavná 66. Vstupenkou je 1 kg trvanlivých potravín, ktoré sa použijú na
dobročinné ciele. Karnevalu sa zúčastnia aj deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie.
Rektor kostola Premonštrátov a katechisti Vás pozývajú na katechézy neokatechumenátnej cesty, každú stredu a piatok o 19.15 hod. v kostole Premonštrátov
(Hlavná 67) od 4. februára do 18. marca.
Zbor sv. Cecílie oznamuje, že 8. februára o 11.30 hod. v kostole sv. Michala Archanjela sestier Uršulínok pri sv. omši uvedie dielo W. A: Mozarta: Kroenungsmesse
(korunovačnú omšu). Spolu s celebrujúcim Mons. Antonom Fabianom Vás srdečne pozýva na túto liturgickú slávnosť.
Srdečne Vás pozývame na divadelnú hru Karola Wojtylu „Lúče otcovstva,“ ktorú
Teatro Colorato Bratislava uvádza v celoslovenskej premiére. Predstavenie sa uskutoční v pondelok 16. februára 2015 o 19:00 v priestoroch Bábkového divadla Košice. Účinkujú: Štefan Bučko, Jana Valocká, Monika Potokárová, hudba: Igor Baar.
ĎAKUJEM A PROSÍM
Riaditeľ rádia Lumen Juraj Spuchľák vyslovuje v osobnom liste zaslanom na náš farský úrad úprimné poďakovanie všetkým Vám, naším farníkom, za doterajšiu duchovnú i finančnú podporu rádia. Zároveň Vás aj naďalej pozýva k rozvíjaniu tohto
katolíckeho média. Ak by ste mali záujem podporovať rádio Lumen jednorázovo
alebo cez Sústredené inkaso platieb obyvateľstva, čiže cez SIPO, môžete tak urobiť a
kontaktovať vedenie rádia na tel. č. 048/ 471 08 11 alebo na lumen@lumen.sk, prípadne prostredníctvom poštových poukážok.

