FARSKÉ OZNAMY - 4. 2. 2019 – 10. 2. 2019

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VÝCHODNÁ

Pondelok:
4. 2.

Féria

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

Utorok:
5. 2.

Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
17.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a Michala

ROK
S NOVÝM ZÁKONOM 10

Streda:
6. 2.

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov mučeníkov, spom.
17.00 za zdravie a Božie požehnanie Romana a Miroslava

Štvrtok:
7. 2.

Féria, adorácia
17.00 + z rodiny Ondreja Keštefrana

Piatok:
8. 2.

Féria, sv. omša za účasti detí
17.00 za zdravie a Božie požeh. Jany a Milana s rodinami

Sobota:
9. 2.

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
8.00 + Peter Poljak

Nedeľa:
4. nedeľa v období cez rok
10. 2.
10.00 - za veriacich farnosti
Príležitostné oznamy:
1. Dnes po sv. omši o 11.00 bude pri pamätníku spomienka na Oslobodenie
našej obce. Môžeme sa tejto udalosti spoločne zúčastniť.
2. Bohu známi obetovali pre potreby farnosti 20,- a 20,- Eur. Nech Vám Pán
Boh štedrosť štedro odplatí.
3. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Výmena kartičiek Ružencového bratstva
bude po sv. omši.
4. V utorok o 15.00 pozývam prihlásené deti na prvé sv. prijímanie na
stretnutie do pastoračnej miestnosti na fare. Pre deti v príprave na 1. sv.
prijímanie sú povinné aj piatkové sv. omše za účasti detí.
5. V piatok bude opäť pre deti spevokol o 16.00 v pastoračnej miestnosti.
6. V piatok je 5. medzinárodný deň modlitieb a povedomia o obchodovaní
s ľuďmi. Môžeme sa v tento deň modliť na tento úmysel.
7. Ďakujeme za upratanie kostola sk. č. 1.
8. Stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie bude na
budúcu nedeľu po sv. omši v kostole.
9. Ďakujem veľmi pekne za pomoc pri získaní grantu pre Otcovu stodolu
vo Važci. Skončili sme v SMS – hlasovaní zo 150. projektov na 4. mieste.
10. Pozývam nás všetkých k modlitbám a pôstu za našu farskú rodinu.
Zoznam dní je na nástenke, prosím o zapísanie.

Východná 617, 032 32; www.farnostvychodna.sk

Skutky apoštolov 18
Pavol v Korinte
Potom sa rozlúčil s Aténami a prišiel do Korintu. Tam našiel istého Žida,
menom Akvila, pôvodom z Pontu, ktorý nedávno prišiel z Itálie, a jeho
manželku Priscillu. Obaja prišli preto, lebo na základe Klaudiovho nariadenia
museli všetci Židia opustiť Rím. K nim sa teda pridal, a keďže ovládal ich
remeslo, ostal u nich bývať a pracovať. Boli totiž výrobcami stanov. Každú
sobotu potom viedol rozhovory v synagóge a presviedčal Židov i
Grékov. Keď z Macedónska prišli Sílas a Timotej, Pavol sa celkom venoval
kázaniu slova a dokazoval Židom, že Ježiš je Mesiáš. Ale keď sa mu protivili
a rúhali sa, otriasol si odev a povedal im: Vaša krv na vašu hlavu! Ja som
čistý. Odteraz pôjdem k pohanom. Odišiel teda od nich a vošiel do domu
človeka menom Titius Justus, ktorý uctieval Boha a jeho dom sa nachádzal v
tesnom susedstve synagógy. No predstavený synagógy Krispus spolu s celým
svojím domom uveril v Pána a mnohí Korinťania, ktorí počúvali, uverili a
dávali sa krstiť. V noci však Pán vo videní povedal Pavlovi: Len sa neboj,
nemlč, ale rozprávaj! Veď ja som s tebou, tu nikto na teba nesiahne, aby ti
ublížil, pretože v tomto meste mám veľa ľudu. Usadil sa tam teda na rok a
šesť mesiacov a kázal im Božie slovo. Keď bol Gallio prokonzulom v
Achájsku, Židia jednomyseľne povstali proti Pavlovi a predviedli ho pred
súdnu stolicu s tvrdením: Tento človek navádza ľudí, aby uctievali Boha v
rozpore so zákonom. Pavol sa už-už chystal otvoriť ústa, no Gallio povedal
Židom: Židia! Keby išlo o nejakú krivdu alebo zločin, vypočul by som vás
trpezlivo, ako sa patrí. No ak sú to spory o slová, mená alebo o váš zákon, tak
si to vybavte sami. V takýchto veciach ja nechcem byť sudcom. A odohnal
ich od súdnej stolice. Tu všetci chytili predstaveného synagógy Sóstena a
zbili ho priamo pred súdnou stolicou. Ale Gallio tomu nevenoval pozornosť.
Pavlov návrat do Antiochie
Pavol tam zostal ešte mnoho dní. Potom sa však s bratmi rozlúčil a odplavil
sa do Sýrie a s ním aj Priscilla a Akvila. V Kenchreách si dal ostrihať vlasy,
lebo dal sľub. Keď prišli do Efezu, nechal ich tam. Sám vošiel do synagógy a
viedol rozhovory so Židmi. Keď ho prosili, aby zostal dlhšie, nesúhlasil, no

pri rozlúčke povedal: Ak to bude Boh chcieť, znova sa k vám vrátim. A
odplavil sa z Efezu. Keď prišiel do Cézarey, vystúpil, pozdravil cirkev a
odišiel do Antiochie. Tam strávil nejaký čas a potom šiel ďalej. Postupne
prechádzal cez galatskú krajinu a Frýgiu a utvrdzoval všetkých učeníkov.
Apollo v Efeze
Do Efezu prišiel istý Žid, menom Apollo, pochádzajúci z Alexandrie. Bol to
výrečný muž a zbehlý v Písmach. Apollo bol poučený o Pánovej ceste.
Rozprával so zápalom a múdro; presne učil o Ježišovi, hoci poznal iba Jánov
krst. Začal smelo hovoriť aj v synagóge. Keď ho počuli Priscilla a Akvila,
ujali sa ho a ešte dôkladnejšie ho poučili o Božej ceste. Keďže Apollo chcel
prejsť do Achájska, bratia ho povzbudili a napísali učeníkom, aby ho prijali.
Keď ta prišiel, veľmi pomohol tým, čo vďaka milosti uverili. Rázne totiž
vyvracal tvrdenie Židov, verejne dokazujúc pomocou Písem, že Ježiš je
Mesiáš.
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Pavol v Efeze
Práve vtedy, keď bol Apollo v Korinte, Pavol prešiel hornatým vnútrozemím
a prišiel do Efezu, kde našiel niekoľkých učeníkov. Spýtal sa ich: Keď ste
uverili, prijali ste Ducha Svätého? Odpovedali mu: Ani sme len nepočuli, že
jestvuje Duch Svätý. Na to povedal: Akým krstom ste teda boli pokrstení?
Oni odpovedali: Jánovým krstom. Pavol im povedal: Ján krstil krstom
pokánia a hovoril národu, aby verili v toho, ktorý prichádza po ňom, to
znamená v Ježiša. Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. Keď na
nich Pavol položil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý a hovorili jazykmi i
prorokovali. Bolo ich asi dvanásť. Pavol vstúpil do synagógy, kde smelo
hovoril; tri mesiace viedol s nimi rozhovory a presviedčal ich o Božom
kráľovstve. Keď sa však niektorí zatvrdzovali, odmietali veriť a pred
zástupom potupovali učenie, opustil ich, oddelil učeníkov a každý deň viedol
rozhovory v Tyranovej škole. Toto trvalo dva roky, takže všetci, čo bývali v
Ázii, Židia i Gréci, počuli Pánovo slovo.
Skevovi synovia
Boh konal skrze Pavla neobyčajné divy. Preto ľudia donášali chorým šatky a
zástery, ktorými sa dotkli jeho tela; a neduhy ich opúšťali a zlí duchovia z
nich vychádzali. Aj niektorí potulní židovskí zaklínači sa pokúšali vysloviť
meno Pána Ježiša nad tými, čo mali zlých duchov, a hovorili: Zaklínam vás
za pomoci Ježiša, ktorého hlása Pavol. Robili to siedmi synovia istého Skevu,
židovského veľkňaza. Ale zlý duch im odpovedal: Ježiša poznám, aj o
Pavlovi viem, ale kto ste vy? A človek, v ktorom bol zlý duch, sa na nich
oboril, zmocnil sa dvoch z nich a tak ich dobil, že ušli z toho domu nahí a

doráňaní. O tejto udalosti sa dozvedeli všetci Židia i Gréci, čo bývali v Efeze;
na všetkých doľahla bázeň a zvelebovali meno Pána Ježiša. Prichádzali
mnohí z tých, čo uverili, vyznávali a priznávali sa k svojim skutkom. Ba
viacerí z tých, čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých
ich pálili. Keď zrátali ich cenu, vyšlo im päťdesiattisíc strieborných. Takto
Pánovou mocou slovo rástlo a mocnelo.
Vzbura v Efeze
Po týchto udalostiach si Pavol zaumienil, že prejde cez Macedónsko a
Achájsko a pôjde do Jeruzalema. Povedal si: Pobudnem tam a potom sa
musím pozrieť aj do Ríma. Do Macedónska poslal dvoch zo svojich
pomocníkov, Timoteja a Erasta, no sám ostal istý čas v Ázii. V tom čase
vznikla nemalá vzbura pre toto učenie. Istý zlatník menom Demeter vyrábal
strieborné Artemidine chrámiky a tým umožňoval remeselníkom nemalý
zárobok. Raz týchto remeselníkov a robotníkov, ktorí pri tom pracovali,
zhromaždil a povedal im: Muži, vidíte, že svoj blahobyt máme z tohto
remesla, a vidíte a počujete aj to, že tento Pavol presvedčil a zviedol veľmi
mnohých nielen v Efeze, ale takmer po celej Ázii. Hovorí, že bohovia urobení
ľudskými rukami nie sú bohmi. Takto nám hrozí nebezpečenstvo, že naše
remeslo stratí vážnosť, že si nebudú vážiť ani chrám veľkej bohyne Artemidy
a začne sa rúcať veleba tej, ktorú uctieva celá Ázia i celý svet. Keď to počuli,
vzbĺkli hnevom a kričali: Veľká je efezská Artemis! V celom meste zavládol
zmätok, všetci sa hrnuli do divadla a strhli so sebou aj Pavlových spoločníkov
Macedónčanov Gája a Aristarcha. Pavol chcel ísť medzi ľudí, ale učeníci mu
to nedovolili. Aj niektorí aziarchovia, ktorí boli jeho priateľmi, mu poslali
odkaz s prosbou, aby nešiel do divadla. Každý vykrikoval niečo iné, lebo v
zhromaždení panoval dokonalý zmätok a viacerí ani nevedeli, prečo sa tam
zišli. Tu naviedli zo zástupu akéhosi Alexandra a Židia ho potisli dopredu.
Alexander si pokynom ruky vyžiadal ticho a chcel ľudu povedať obrannú
reč. No keď zistili, že je to Žid, všetci jednohlasne asi dve hodiny kričali:
Veľká je efezská Artemis! Keď mestský pisár upokojil zástup, povedal: Muži,
Efezania, kto by nevedel, že mesto Efez je strážcom chrámu veľkej Artemidy
a jej obrazu, ktorý padol z neba? Keďže to naozaj nemožno poprieť, musíte
sa upokojiť a nesmiete nič robiť unáhlene. Priviedli ste totiž týchto mužov,
hoci sa nedopustili svätokrádeže a ani sa nerúhali našej bohyni. Ak teda
Demeter a s ním spojení remeselníci vznášajú proti niekomu žalobu, tým sa
zaoberajú verejné súdy a na to sú prokonzuli. Nech žalujú tam. Ak si ešte
niečo žiadate, vyrieši sa to na zákonnom zhromaždení. Veď nám hrozí
nebezpečenstvo, že za dnešok nás obvinia zo vzbury, lebo nemáme ako
vysvetliť túto vzburu. Po tých slovách rozpustil zhromaždenie.

