FARSKÉ OZNAMY - 31. 12. 2018 – 6. 1. 2019
Pondelok:
31. 12.

Siedmy deň oktávy Narodenia Pána, ďakovná pobožnosť
17.00 + Anna a Ján Brezina

Utorok:
1. 1.

Panny Márie Bohorodičky, slávnosť, vzývanie Ducha Svätého
10.00 - za veriacich farnosti

Streda:
2. 1.

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, spomienka
17.00 + Anna a Jozef Kohút

Štvrtok:
3. 1.

Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka
8.00 + Margita, Michal a Martin Lenko

Piatok:
4. 1.

Féria, prvý piatok v mesiaci
17.00 – za zdravie a Božie požehnanie Michala a Zuzany

Sobota:
5. 1.

Féria
7.30 – Fatimská sobota
8.00 – za zdravie a Božie požehnanie rodiny Pilátovej

Nedeľa:
6. 1.

Zjavenie Pána, slávnosť
10.00 - za veriacich farnosti

Príležitostné oznamy:
1. Ďakujem všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom pomohli pri príprave
a realizácii odpustovej slávnosti a prežití celých Vianočných sviatkov. Nech
Vám Pán Boh odplatí.
2. Bohu známe obetovali pre potreby farnosti 30,- Eur a 30,- Eur. Nech Pán
Boh odplatí Vašu štedrosť.
3. Teraz po sv. omši bude krátky Vianočný program našich detí a mladých.
4. V týždni je prvý piatok v mesiaci, spovedať budem 30’ pred každou sv. omšou.
Ku chorým pôjdem v piatok od 9.00.
5. Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Výmena kartičiek Ružencového bratstva
bude po sv. omši.
6. Na budúcu nedeľu je sviatok Zjavenia Pána pri sv. omši bude požehnanie vody.
7. Požehnanie príbytkov bude v našej farnosti pokračovať dnes od 13.30 do 19.00
a v nedeľu 6.1. od 13.30 do 18.00. Rozpis na dnes aj na budúcu nedeľu je na
nástenke.
8. Poprosíme o upratanie kostola sk. 8: Anna Krajčiová, Klaudia Brabcová,
Rozália Ferencová.
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Skutky apoštolov 8b)
Ohlasovanie evanjelia v Samárii
Tí, ktorých rozohnali, rozišli sa po okolí a hlásali slovo evanjelia. Filip zišiel do
mesta Samárie a ohlasoval im Krista. Zástupy pozorne sledovali, čo Filip hovorí,
keď jednomyseľne počúvali a videli znamenia, ktoré robil. Veď z mnohých
posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia, mnohí ochrnutí a
chromí boli uzdravení. A v tom meste zavládla veľká radosť. V meste však už
predtým žil istý muž menom Šimon, ktorý svojou mágiou ohromoval obyvateľov
Samárie. Hovoril o sebe, že je niekým veľkým a všetci od najmenšieho po
najväčšieho ho pozorne počúvali a hovorili: On je tá božská moc, ktorá sa volá
Veľká. Pozorne ho počúvali, lebo ich už dosť dlho svojimi magickými činmi
ohromoval. Keď však uverili Filipovi, ktorý im hlásal evanjelium o Božom
kráľovstve a mene Ježiša Krista, dávali sa krstiť muži aj ženy. Uveril aj sám
Šimon, dal sa pokrstiť a pridŕžal sa Filipa. Keď videl, aké veľké znamenia a
zázraky sa tu dejú, bol ohromený. Keď sa apoštoli v Jeruzaleme dopočuli, že
Samária prijala Božie slovo, poslali k nim Petra a Jána. Tí prišli a modlili sa za
nich, aby prijali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli len
pokrstení v meno Pána Ježiša. Vtedy na nich kládli ruky a oni prijímali Ducha
Svätého. Keď Šimon videl, že kladením rúk apoštolov sa udeľuje Duch, priniesol
im peniaze a povedal: Dajte túto moc aj mne, aby prijal Ducha Svätého každý,
na koho položím ruky. Peter mu však povedal: Nech zhynie tvoje striebro s tebou,
pretože si sa nazdával, že Boží dar sa dá získať za peniaze. Nemáš nijaký podiel
ani účasť na tom všetkom, lebo tvoje srdce nie je pred Bohom úprimné. Rob teda
pokánie za túto svoju neprávosť a pros Pána, azda ti bude odpustené, čo si
zamýšľal. Lebo vidím, že si plný horkej žlče a v putách neprávosti. Šimon mu
odpovedal: Proste Pána za mňa, aby ma nestihlo nič z toho, čo ste povedali. Keď
vydali svedectvo a oznámili Pánovo slovo, pri návrate do Jeruzalema ohlasovali
evanjelium v mnohých dedinách Samárie.
Filip a etiópsky eunuch
Pánov anjel prehovoril k Filipovi: Vstaň a choď na juh, na cestu, ktorá vedie z
Jeruzalema do Gazy. Tá cesta je pustá. Filip teda vstal a šiel a hľa, uvidel
Etiópčana, eunucha, veľmoža, správcu všetkých pokladov kandaky, čo je titul
etiópskej kráľovnej. Putoval do Jeruzalema, aby sa poklonil Bohu. Teraz sa

vracal na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. Tu povedal Duch Filipovi: Choď
a pripoj sa k tomu vozu! Keď Filip pribehol, počul, že číta proroka Izaiáša, i
spýtal sa: Rozumieš tomu, čo čítaš? Eunuch odpovedal: Ako by som mohol, keď
mi to nikto nevysvetlí? I poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si k nemu. Stať
Písma, ktorú čítal, bola: Viedli ho ako ovcu na zabitie a ako baránok onemie pred
tým, kto ho strihá, ani on neotvoril ústa. Ponížili ho a súd mu bol odopretý. Kto
bude hovoriť o jeho potomstve? Veď jeho život na zemi je skončený. Eunuch
povedal Filipovi: Prosím ťa, o kom to hovorí prorok? O sebe, alebo o niekom
inom? Vtedy Filip začal hovoriť a počnúc týmto miestom Písma ohlasoval mu
Ježiša. Ako pokračovali v ceste, prišli k akejsi vode. Tu povedal eunuch: Pozri,
voda! Čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť? Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip
aj eunuch, vstúpili do vody a Filip eunucha pokrstil. Keď vystúpili z vody, Pánov
Duch uchvátil Filipa a eunuch ho viac nevidel, no natešený pokračoval v
ceste. Filip sa ocitol v Azóte. Pochodil všetky mestá, hlásal evanjelium, kým
neprišiel do Cézarey
.
Skutky apoštolov 9
Obrátenie Šavla
Šavol sa ešte stále vyhrážal Pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení.
Prišiel k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby
mohol vyhľadať mužov i ženy, stúpencov tej cesty, a priviesť ich v putách do
Jeruzalema. Ako tak išiel a blížil sa k Damasku, ožiarilo ho svetlo z neba. Padol
na zem a počul hlas: Šavol! Šavol! Prečo ma prenasleduješ? Odpovedal: Kto si,
Pane? A on povedal: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. No vstaň a choď do
mesta, tam ti povedia, čo máš robiť. Muži, ktorí šli s ním, ostali stáť nemí od
úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli. Potom Šavol vstal zo zeme, no keď
otvoril oči, nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. Tri dni
nevidel, nejedol ani nepil. V Damasku žil učeník, menom Ananiáš. Toho Pán
oslovil vo videní: Ananiáš! A on sa ohlásil: Tu som, Pane. Pán mu povedal: Vstaň
a zájdi do ulice, ktorá sa volá Rovná. V Júdovom dome vyhľadaj muža menom
Šavol z Tarzu. Práve sa modlí a mal videnie, že k nemu prišiel muž menom
Ananiáš a položil naňho ruky, aby znova videl. No Ananiáš odpovedal: Pane, od
mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v
Jeruzaleme. Aj tu má od veľkňazov moc zviazať všetkých, čo vzývajú tvoje
meno. Pán mu však odpovedal: Choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby
zaniesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela. A ja mu ukážem, čo
všetko musí vytrpieť pre moje meno. Ananiáš teda odišiel, vošiel do domu,
položil naňho ruky a povedal: Brat Šavol, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil
na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený Duchom Svätým. Tu
mu spadli z očí akoby šupiny, zasa videl, vstal a dal sa pokrstiť. 19a Potom prijal

pokrm a zmocnel. 19b Niekoľko dní zotrval medzi učeníkmi v Damasku a hneď
hlásal v synagógach, že tento Ježiš je Boží Syn. Tu všetci, ktorí ho počúvali, žasli
a hovorili: Či to nie je ten, čo v Jeruzaleme prenasledoval ľudí, ktorí vzývali toto
meno? Aj sem iste prišiel nato, aby ich v putách odviedol k veľkňazom. No Šavol
pôsobil čoraz mocnejšie a miatol Židov bývajúcich v Damasku dokazovaním, že
Ježiš je Mesiáš.
Šavol uniká Židom
Keď prešlo mnoho dní, Židia sa uzniesli, že ho zabijú. Šavol sa však o ich
úkladoch dozvedel. Hoci brány strážili vo dne v noci, aby ho mohli
usmrtiť, učeníci ho v noci vzali a spustili v koši dolu z hradieb.
Šavol v Jeruzaleme
Keď prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa pripojiť k učeníkom, ale všetci sa ho báli,
lebo neverili, že aj on je učeníkom. Ujal sa ho však Barnabáš, priviedol ho k
apoštolom a vyrozprával im, ako na ceste uvidel Pána, ako s ním hovoril a ako
smelo si počínal v Damasku v Ježišovom mene. Potom žil s nimi v Jeruzaleme a
neohrozene kázal v Pánovom mene. Rozprával a hádal sa s helenistami, no oni
sa ho pokúšali zabiť. Keď sa to dozvedeli bratia, zaviedli ho do Cézarey a poslali
do Tarzu. Cirkev mala pokoj v celom Judsku, Galilei a Samárii. Vnútorne i
navonok rástla, žila v bázni pred Pánom a povzbudzovaná Svätým Duchom
vzrastala počtom.
Peter uzdravuje ochrnutého
Pri svojich návštevách prišiel Peter aj k svätým, čo žili v Lydde. Našiel tam istého
človeka menom Eneáš, ktorý bol ochrnutý a už osem rokov ležal v posteli. Peter
mu povedal: Eneáš, uzdravuje ťa Ježiš Kristus. Vstaň, a sám si usteľ. Eneáš hneď
vstal. Videli ho všetci, čo bývali v Lydde a na rovine Šarón, a obrátili sa k
Pánovi.
Vzkriesenie Tabity
V Joppe žila učeníčka menom Tabita, čo v preklade znamená Srnka. Robila
mnohé dobré skutky a štedro dávala almužny. Práve v tých dňoch však ochorela
a zomrela. Poumývali ju a vystreli ju v sieni na poschodí. Pretože Lydda je blízko
Joppy a učeníci sa dopočuli, že je tam Peter, poslali k nemu dvoch mužov so
žiadosťou: Bez meškania príď k nám! Peter teda vstal a šiel s nimi. Keď ta prišiel,
zaviedli ho do siene na poschodí. Tu ho obstúpili všetky vdovy, plakali a
ukazovali mu sukne a šaty, ktoré im urobila Srnka, kým bola medzi nimi. Peter
poslal všetkých von, kľakol si a pomodlil sa. Potom sa obrátil k mŕtvej a povedal:
Tabita, vstaň! Ona otvorila oči a keď uvidela Petra, posadila sa. Peter jej podal
ruku a pomohol jej vstať. Potom zavolal svätých a vdovy a postavil ju pred nich
živú. Dozvedela sa to celá Joppa a mnohí uverili v Pána. Peter ostal v Joppe u
istého garbiara Šimona dlhší čas.

