FARSKÉ OZNAMY - 10. 12. 2018 – 16. 12. 2018

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VÝCHODNÁ
Východná 617, 032 32; www.farnostvychodna.sk

Pondelok:
10. 12.

Féria

Tel. 044/529 52 58, email: vychodna.fara@gmail.com

Utorok:
11. 12.

Sv. Damaza I., pápeža, ľubovoľná spomienka
17.00 + Štefan Hudáček (1.výročie)

ROK
S NOVÝM ZÁKONOM 2

Streda:
12. 12.

Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej, ľub. spomienka
17.00 + Ondrej a Anna Keštefran

Štvrtok:
13. 12.

Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
8.00 + Anton a Angela Polák

Piatok:
14. 12.

Sv. Jána z Kríža, kňaza a uč. Cirkvi, spomienka, za účastí detí
17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Lauru (18. rokov)

Sobota:
15. 12.

Rorátna sv. omša
6.15 za zdravie a Božie požeh. pre Miloslava, Evu, Mareka a Stanislava

Nedeľa:
16. 12.

3. adventná nedeľa – nedeľa Gaudete
10.00 - za veriacich farnosti

Príležitostné oznamy:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Zbierka na Charitu z minulého týždňa bola 172,-Eur. Nech Vám Pán Boh odplatí
Vašu štedrosť.
Bohu známi prispeli pre potreby farnosti 50,- Eur. 30,- Eur, 10,- Eur. Nech Vám
Pán Boh odplatí Vašu štedrosť.
V sakristii je k dispozícii misijný knižný kalendár na rok 2019 s nádhernou tematikou
„Afrika, počiatky kresťanstva v Afrike a misie“. Cena tohto kalendára je 3,-Eura.
V ponuke je tiež nástenný misijný kalendár na rok 2019 v cene 2,- Eura.
Vojnou zničená Sýria dnes potrebuje viac ako núdzovú pomoc. Okrem akútnych potrieb
dneška je nevyhnutné pre mier v regióne, ale aj pre bezpečnosť u nás v Európe podporiť
tiež oblasti života v Sýrii, ktoré sú kľúčové pre pokojnú budúcnosť krajiny. A práve na
to sa zameriava vianočná kampaň pápežskej nadácie ACN s názvom POMOC PRE
SÝRIU. Okrem modlitby, môžeme pomôcť aj finančne počas celého Adventu.
Ďakujeme za upratanie kostola sk. č. 6.
V tomto týždni sú zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň.
Obsahom je: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín. V piatok budeme pri sv. omši
myslieť na rodiny z našej farnosti. Pôst, modlitby tohto dňa môžeme spojiť s týmto
úmyslom.
V piatok 14.12. sa stretneme s deťmi a mladými v pastoračnej miestnosti o 15.30.
Budeme pripravovať Vianočný program.
Po Rorátnej sv. omši budeme mať spoločné agapé v pastoračnej miestnosti.

Skutky apoštolov 3
Uzdravenie chromého
Peter a Ján vystupovali o deviatej hodine na modlitbu do chrámu. Práve
prinášali istého muža od narodenia chromého; denne ho kládli k
chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo
vchádzali do chrámu. Keď videl vstupovať Petra a Jána do chrámu, prosil
si od nich almužnu. Peter spolu s Jánom upreli na neho zrak a povedali:
Pozri na nás! Muž sa na nich zahľadel v očakávaní, že od nich dačo
dostane. Peter však povedal: Striebro ani zlato nemám, ale čo mám, to ti
dám. V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď! Chytil ho za pravú
ruku a zodvihol. V tej chvíli chromému spevneli nohy a členky, vyskočil,
postavil sa a chodil; vošiel s nimi do chrámu, prechádzal sa, skákal a
chválil Boha. Všetci ľudia ho videli, ako sa prechádza a chváli Boha. Keď
spoznali, že je to ten, čo sedával a žobral pri Krásnej bráne chrámu, naplnil
ich úžas a ohromenie z toho, čo sa prihodilo.
Petrova reč v Šalamúnovom stĺporadí
Pretože sa pridŕžal Petra a Jána, všetok ľud sa k nim v úžase zbehol do
stĺporadia, ktoré sa volá Šalamúnovo. Keď to Peter videl, prihovoril sa
ľuďom: Muži Izraela, čo sa tomu čudujete? Prečo hľadíte na nás, akoby
sme vlastnou mocou alebo zbožnosťou urobili, že tento človek chodí? Boh
Abraháma, Izáka a Jákoba, Boh našich otcov oslávil svojho Služobníka,
Ježiša, ktorého ste vy vydali a zriekli sa ho pred Pilátom, hoci on prikázal
prepustiť ho. Vy ste sa zriekli Svätého a Spravodlivého a vyžiadali ste si
vraha, aby vám ho omilostil, a Pôvodcu života ste zabili. Boh ho však
vzkriesil z mŕtvych a my sme toho svedkami. Pretože tento muž, ktorého
tu vidíte a poznávate, uveril v jeho meno, toto meno mu dalo silu; a viera,
ktorú vzbudilo Ježišovo meno, ho úplne uzdravila pred očami vás
všetkých. Teraz, bratia, viem, že ste z nevedomosti konali, ako aj vaši
poprední muži. Boh však takýmto spôsobom splnil to, čo predtým oznámil
ústami všetkých prorokov, že jeho Mesiáš bude trpieť. Kajajte sa a obráťte

sa, aby boli zotrené vaše hriechy a aby nadišli časy odpočinutia od Pána,
keď vám pošle predurčeného Mesiáša, ktorým je Ježiš. Jeho nebo musí
prichyľovať až do chvíle, keď sa všetko obnoví, o čom odpradávna hovoril
Boh ústami svojich svätých prorokov. Už Mojžiš povedal: Pán, váš Boh,
vám vzbudí spomedzi vašich bratov proroka ako mňa. Budete ho počúvať
vo všetkom, čo vám povie. A všetci, ktorí tohto proroka nebudú počúvať,
budú z ľudu odstránení. Takisto proroci, počnúc Samuelom, všetci, čo
nasledovali po ňom, postupne hovorili a oznamovali tieto dni. Vy ste
synovia prorokov a zmluvy, ktorú Boh dal vašim otcom, keď povedal
Abrahámovi: V tvojom potomkovi budú požehnané všetky národy
zeme. Predovšetkým pre vás vzbudil Boh svojho Služobníka a poslal ho,
aby vám priniesol požehnanie a odvrátil každého z vás od zlomyseľných
skutkov.
Skutky apoštolov 4
Peter a Ján pred veľradou
Kým hovorili ľudu, pristúpili k nim kňazi, veliteľ chrámovej stráže so
saducejmi a rozhorčovali sa nad tým, že učia ľud a v Ježišovi ohlasujú
vzkriesenie mŕtvych. Násilím ich odviedli a pretože bol už večer, zavreli
ich na noc do žalára. No mnohí z tých, čo počuli túto reč, uverili, takže
počet mužov dosiahol asi päťtisíc. Na druhý deň ráno sa v Jeruzaleme zišli
poprední muži, starší a zákonníci, veľkňaz Annáš, Kajfáš, Ján, Alexander
a všetci, čo boli z veľkňazského rodu. Postavili ich do stredu a vypytovali
sa: Akou mocou alebo v akom mene ste to urobili? Vtedy Peter, naplnený
Duchom Svätým, im povedal: Vodcovia ľudu a starší! Keďže nás dnes
vyšetrujete pre dobrý skutok na chorom človeku a pýtate sa, ako bol
zachránený, nech je to teda známe vám aj celému izraelskému ľudu: V
mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali a ktorého Boh
vzkriesil z mŕtvych! Vďaka nemu stojí tento človek tu pred vašimi očami
zdravý. On je ten kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli a stal sa uholným
kameňom. A v nikom inom niet spásy, lebo pod nebom niet iného mena,
daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Keď videli Petrovu a
Jánovu odvahu a uvedomili si, že Peter i Ján sú neučení a prostí ľudia,
veľmi sa čudovali a spoznávali, že sú to tí, čo boli s Ježišom. Keď videli
stáť s nimi aj uzdraveného človeka, nemohli nič namietať. Prikázali im
teda, aby vyšli z veľrady; potom sa spoločne radili: Čo máme urobiť s

týmito ľuďmi? Veď vedia o tom všetci obyvatelia Jeruzalema, že ich
zásluhou sa stalo očividné znamenie, a my to nemôžeme poprieť. Ale aby
sa to medzi ľudom ešte väčšmi nešírilo, pohrozme im, aby už nikomu viac
nehovorili v tomto mene. Potom ich zavolali a prikázali im, aby už nikdy
v Ježišovom mene nehovorili a o ňom neučili. No Peter a Ján im
odpovedali: Posúďte sami, či je pred Bohom spravodlivé viac poslúchať
vás ako Boha. My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a
počuli. Opäť im pohrozili a prepustili ich, lebo nenašli spôsob, ako ich
potrestať, a to pre ľud, pretože všetci oslavovali Boha za to, čo sa
stalo, keďže človek, ktorý bol zázračne uzdravený, mal vyše štyridsať
rokov.
Modlitba veriacich za odvahu
Keď ich prepustili, prišli k svojim a porozprávali, čo im povedali veľkňazi
a starší. Keď ich počuli, jednomyseľne pozdvihli svoj hlas k Bohu a
povedali: Pane, ty si stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich. Ty si
skrze Ducha Svätého povedal ústami nášho otca Dávida, tvojho
služobníka: Prečo sa búria pohania a národy snujú daromné
plány? Povstali pozemskí králi a vladári sa spolčili proti Pánovi a proti
jeho Pomazanému. Veď v tomto meste sa naozaj spolčili Herodes a
Pontský Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému
Služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal, aby vykonali všetko to, čo
tvoja ruka a tvoj zámer vopred určil, že sa má stať. Pozri teraz, Pane, na
ich hrozby a daj svojim služobníkom, aby hlásali tvoje slovo s úplnou
odvahou. Vystri svoju ruku, aby sa diali uzdravenia, znamenia a zázraky
v mene tvojho svätého Služobníka Ježiša. Keď sa modlili, zatriaslo sa
miesto, kde boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a s odvahou
ohlasovali Božie slovo.
Spoločné vlastníctvo veriacich
A všetci, čo uverili, boli jedno srdce a duša, a bolo ich mnoho. A nikto
nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo, ale všetko mali
spoločné. Apoštoli s veľkou mocou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní
Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. Nikto totiž medzi nimi
netrpel biedou, pretože všetci, čo mali polia a domy, ich predávali a čo za
ne utŕžili, prinášali a kládli k nohám apoštolov a každý dostal podľa toho,
koľko potreboval. Aj Jozef, ktorému apoštoli dali prímenie Barnabáš, čo
v preklade znamená syn útechy, levita, rodák z Cypru, mal roľu, predal ju,
priniesol peniaze a položil ich k nohám apoštolov.

