FARSKÉ OZNAMY - 18. 2. 2019 – 24. 2. 2019

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VÝCHODNÁ

Pondelok:
Féria
18. 2.
8.00 + Mária a Ján Koreň
Utorok:
Féria
19. 2.
Streda:
Féria
20. 2.
8.00 – za zdravie a Božie požehnanie rodiny Budinskej
Štvrtok:
Sv. Petra Damianiho, biskupa uč. Cirkvi, ľubovoľná spomienka
21. 2.
Piatok:
Katedra sv. Petra, sviatok, sv. omša za účasti detí
22. 2.
17.00 + Mária Matejková (22. výročie smrti)
Sobota:
Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, spomienka
23. 2.
Nedeľa:
7. nedeľa v období cez rok
24. 2.
10.00 - za veriacich farnosti
Príležitostné oznamy:
1. Ďakujeme sk. č. 2 za upratanie kostola.
2. Od utorka do nedele tohto týždňa budem dávať duchovné cvičenia, ktoré
organizuje TV LUX v Nimnici. Prosím o modlitby. Zastupovať v našej farnosti
budú kňazi z Važca. V prípade potreby volajte vdp. Mgr. Romana Šemráka, pána
farára z Važca na číslo 0903 207 137.
3. Vo štvrtok 21.2. bude pokračovanie Diecéznej školy viery v Liptovskom Mikuláši
po večernej sv. omši v Katolíckom dome.
4. V piatok bude pre deti spevokol o 16.00 v pastoračnej miestnosti.
5. Od konca februára je možnosť zúčastniť sa Seminára H2O – zameranie na
povzbudenie a prehĺbenie viery. Deväť stretnutí bude vo štvrtky večer po sv. omši
v pastoračnej miestnosti. Stretnutie by trvalo maximálne dve hodiny. Seminár je
určený pre dospelých. Seminára sa môže zúčastniť 12 ľudí. Záujemcov prosím
o prihlásenie v sakristii do 23.2. Termíny stretnutí: 28.2.; 7.3.; 14.3; 4.4.; 18.4.; 25.4;
2.5; 9.5.; 16.5.
6. Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka v spolupráci s Komisiou pre mládež
v Spišskej diecéze pozýva zvlášť mladých na Diecézne stretnutie mládeže, ktoré
sa uskutoční sobotu 18. mája 2019 v Aréne Poprade.
7. Od 6. januára 2019 odštartovala na Slovensku modlitbová a pôstna reťaz, ktorá
potrvá až do Národného pochodu za život. Ten sa bude konať v Bratislave, 22.
septembra 2019. Chceli by sme vás poprosiť aby, sme sa do tejto modlitbovopôstnej reťaze zapojili ako farnosť a tak sa stali súčasťou tejto duchovnej služby a
pomoci. Na tento úmysel sa budeme modliť a postiť v mesiaci marec.
8. Na október pripravujeme Púť do Svätej zeme. Predbežný termín je od 7.10 do
14.10. a predbežná cena je cca 700,- Eur. V cene je doprava, ubytovanie, polpenzia,
obslužné, vstupy. Predbežní záujemcovia prosím o prihlásenie v sakristii do
konca februára.
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„Muži, bratia a otcovia! Vypočujte si teraz, čo vám chcem povedať na svoju
obhajobu.“ Keď počuli, že sa im prihovára po hebrejsky, správali sa ešte tichšie.
A Pavol povedal: „Ja som Žid, narodený v cilícijskom Tarze, ale vychovaný tu,
v tomto meste. Vzdelával som sa pri Gamalielových nohách, presne podľa
zákona otcov, horlil som za Boha, tak ako aj vy všetci dnes. Nasledovníkov tohto
učenia som prenasledoval až na smrť. Spútaval som mužov i ženy a dával som
ich do väzenia.Dosvedčí mi to aj veľkňaz a celá rada starších. Keď som od nich
dostal listy pre bratov, šiel som do Damasku, aby som tých, čo tam boli, v putách
priviedol do Jeruzalema a dal ich potrestať.
Pavlova reč o obrátení
No ako som sa okolo poludnia na svojej ceste blížil k Damasku, znenazdania ma
obklopilo prenikavé svetlo z neba. Padol som na zem a počul tieto slová: ‚Saul,
Saul, prečo ma prenasleduješ?‘ Odpovedal som: ‚Kto si, Pane?‘ A on mi
odpovedal: ‚Ja som Ježiš Nazaretský, ktorého ty prenasleduješ!‘ Tí, čo boli so
mnou, videli síce svetlo, ale nepočuli hlas toho, ktorý ku mne hovoril. Povedal
som teda: ‚Čo mám robiť, Pane?‘ A Pán mi povedal: ‚Vstaň, choď do Damasku
a tam ti povedia všetko, čo máš urobiť.‘ Pretože som bol žiarou toho svetla
oslepený, moji spoločníci ma viedli za ruku a tak som prišiel do Damasku. Tu
istý Ananiáš, zbožný muž podľa Zákona, o ktorom vydávajú svedectvo všetci
tamojší Židia, prišiel za mnou, pristúpil ku mne a povedal: ‚Brat Saul, opäť
pohliadni!‘ A ja som ho v tej chvíli videl. Nato Ananiáš povedal: ‚Boh našich
otcov si ťa vopred vyvolil na to, aby si spoznal jeho vôľu, uvidel Spravodlivého
a počul hlas z jeho úst. Lebo pred všetkými ľuďmi budeš jeho svedkom o tom,
čo si videl a počul. A teraz čo váhaš? Vstaň, daj sa pokrstiť, zmy zo seba svoje
hriechy a vzývaj jeho meno.‘
Pavol poslaný k pohanom
Keď som sa vrátil do Jeruzalema a modlil sa v chráme, dostal som sa do
vytrženia a videl som ho, ako mi hovorí: ‚Ponáhľaj sa, odíď čo najrýchlejšie z
Jeruzalema, lebo neprijmú tvoje svedectvo o mne.‘ A ja som povedal: ‚Pane, oni
vedia, že som uväzňoval a bil v synagógach tých, čo v teba veria. A keď prelievali
krv tvojho svedka Štefana, bol som pri tom, schvaľoval som to a strážil som šaty

tých, čo ho zabíjali.‘ On mi však povedal: ‚Choď, pretože ja ťa vyšlem ďaleko
medzi pohanov.‘“
Pavol ako rímsky občan

povedal: „Buď silný! Lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť
aj v Ríme.“

Počúvali ho, kým nepovedal tieto slová. Ale potom začali mocným hlasom
kričať: „Preč s takýmto zo sveta! Nemá právo, aby žil!“ Kričali, strhávali zo seba
šaty a vyhadzovali prach do vzduchu.Veliteľ rozkázal odviesť Pavla do pevnosti
a prikázal ho bičovať a vypočúvať, aby sa dozvedel, prečo na neho tak
kričia. Keď ho vytiahli na bičovanie, Pavol povedal stotníkovi, ktorý tam stál:
„Smiete bičovať rímskeho občana, a to ešte bez súdu?“ Keď to stotník počul,
prišiel za veliteľom, hlásil mu to a povedal: „Čo to chceš urobiť? Veď ten človek
je rímsky občan!“ Veliteľ teda prišiel za ním a povedal mu: „Povedz mi, ty si
rímsky občan?“ On odpovedal: „Áno.“ Nato veliteľ povedal: „Mňa stálo veľa
peňazí získať toto občianstvo.“ No Pavol povedal: „Ale ja som sa ako taký už
narodil.“ Ihneď od neho odstúpili tí, čo sa chystali vypočúvať ho. A keď sa veliteľ
dozvedel, že Pavol je rímsky občan a on ho dal sputnať, dostal strach.

Keď sa rozodnilo, Židia sa zišli a kliatbou sa zaprisahali, že nebudú ani jesť, ani
piť, kým Pavla nezabijú. Účastníkov tohto sprisahania bolo vyše štyridsať. Prišli
k veľkňazom a starším a povedali: „Zaviazali sme sa prísahou a kliatbou, že nič
neokúsime, kým Pavla nezabijeme. Vy teraz spolu s veľradou požiadajte veliteľa,
aby ho priviedol k vám, pod zámienkou, že chcete dôkladne vyšetriť jeho prípad.
No my sme pripravení zabiť ho, skôr ako sa priblíži.“ Syn Pavlovej sestry sa však
dopočul o týchto úkladoch, preto sa vybral a zašiel do pevnosti, aby to oznámil
Pavlovi. Nato Pavol privolal jedného stotníka a povedal: „Odveď tohto mládenca
k veliteľovi, lebo mu má čosi oznámiť.“ Stotník ho teda vzal, priviedol ho k
veliteľovi a povedal: „Zavolal si ma väzeň Pavol a poprosil ma, aby som tohto
mládenca zaviedol k tebe, lebo ti má niečo povedať.“ Veliteľ vzal chlapca za
ruku, utiahol sa s ním bokom a spýtal sa ho: „Čože mi to máš oznámiť?“ A
chlapec povedal: „Židia sa dohodli, že ťa poprosia, aby si zajtra priviedol Pavla
pred veľradu, ktorá bude predstierať, že chce jeho prípad dôkladne prešetriť. No
ty sa im nedaj presvedčiť, lebo striehne na neho viac ako štyridsať chlapov
spomedzi tých, čo pod prísahou sľúbili, že nebudú jesť ani piť, kým ho nezabijú.
A teraz pripravení čakajú na tvoj súhlas.“ Veliteľ teda mladíka prepustil a
prikázal mu: „Nikomu neprezraď, že si mi to oznámil.“

Pavol pred veľradou
Keďže veliteľ chcel presne vedieť, z čoho Židia Pavla obviňujú, na druhý deň
mu sňal putá, prikázal, aby sa zišli veľkňazi a celá veľrada, priviedol Pavla a
postavil ho pred nich.
Skutky apoštolov 23
Pavol sa uprene zahľadel na veľradu a povedal: „Muži, bratia! Ja som až do
dnešného dňa žil pred Bohom podľa svojho najlepšieho svedomia.“ Nato
veľkňaz Ananiáš prikázal tým, čo stáli pri ňom, aby ho bili po ústach. Vtedy mu
Pavol povedal: „Boh bude biť teba, ty obielená stena! Sedíš tu, aby si ma súdil
podľa Zákona, no kážeš ma biť, čo je v rozpore so Zákonom.“ Okolostojaci mu
však povedali: „Ty nadávaš Božiemu veľkňazovi?“ Nato Pavol odpovedal:
„Nevedel som, bratia, že je to veľkňaz. Je predsa napísané: Nebudeš zlorečiť
vladárovi svojho ľudu.“ Keďže Pavol vedel, že jednu časť veľrady tvoria
saduceji a druhú farizeji, zvolal vo veľrade: „Muži, bratia! Ja som farizej, syn
farizeja, a súdia ma pre nádej a zmŕtvychvstanie.“ Len čo to povedal, medzi
farizejmi a saducejmi vznikla škriepka a zhromaždenie sa rozdelilo. Saduceji
totiž hovoria, že nieto zmŕtvychvstania ani anjela, ani ducha, kým farizeji
vyznávajú jedno i druhé. Strhol sa veľký krik, pričom niektorí zákonníci zo
skupiny farizejov vstali a rázne namietali: „Na tomto človeku nenachádzame nič
zlé. A čo, ak k nemu prehovoril duch alebo anjel?“ Keď rozbroj zosilnel, veliteľ
dostal strach, aby Pavla neroztrhali, preto prikázal vojakom, aby zišli dolu,
vytrhli im ho a odviedli do pevnosti. V nasledujúcu noc sa mu zjavil Pán a

Sprisahanie Židov proti Pavlovi

Pavla odvádzajú do Cézarey
Potom si zavolal dvoch stotníkov a povedal im: „Pripravte na deviatu hodinu
večer dvesto vojakov, sedemdesiat jazdcov a dvesto kopijníkov, aby sa vydali na
cestu do Cézarey.“ Dostali príkaz pripraviť aj mulice, aby na ne posadili Pavla a
tak ho bezpečne dopravili k miestodržiteľovi Félixovi. Napísal aj list tohto
znenia: „Klaudius Lysias pozdravuje vznešeného miestodržiteľa Félixa. Tohto
muža chytili Židia a chystali sa ho zabiť. Keď som sa dozvedel, že je rímsky
občan, zasiahol som s vojskom a vyslobodil ho. Keďže som chcel zistiť, z čoho
ho vlastne obviňujú, zaviedol som ho pred ich veľradu. Tam som zistil, že ho
žalujú pre akési sporné otázky ich Zákona, ale nenašiel som nijaké obvinenie, za
ktoré by si zasluhoval smrť alebo putá. Keď som dostal hlásenie, že proti tomuto
mužovi stroja úklady, ihneď som ho poslal k tebe a prikázal som žalobcom, aby
ti povedali, čo majú proti nemu.“ Vojaci teda podľa rozkazu vzali Pavla a v noci
ho zaviedli do Antipatridy. Na druhý deň sa vrátili do pevnosti a jazdcov nechali
ísť s ním ďalej. Keď prišli do Cézarey, odovzdali miestodržiteľovi list a
predstavili mu Pavla. Miestodržiteľ si list prečítal a spýtal sa, z ktorej provincie
pochádza. Keď sa dozvedel, že z Cilície, povedal: „Vypočujem ťa, keď prídu aj
tvoji žalobcovia.“ Potom rozkázal strážiť ho v Herodesovom paláci.

