FARSKÉ OZNAMY - 11. 3. 2019 – 17. 3. 2019
Pondelok:
11. 3.
Utorok:
12. 3.
Streda:
13. 3.
Štvrtok:
14. 3.
Piatok:
15. 3.
Sobota:
16. 3.
Nedeľa:
17. 3.

Féria
Féria
17.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzku, Tomáša, Olivera
Féria – kántrový deň
17.00 + Peter a Mária Michalko
Féria, adorácia
17.00 + Ľubomíra a Vladimír
Féria, sv. omša za účasti detí
16.30 – Krížová cesta za mládež – modlia sa deti
17.00 + Martin, Mária a Ján Koreň
Féria
8.00 + Dušan
2. PÔSTNA NEDEĽA
9.30 – Krížová cesta za farnosť – modlia sa chlapci a muži
10.00 - za veriacich farnosti

Príležitostné oznamy:
1. Dnes je jarná zbierka na charitu.
2. Bohu známa obetovala ako poďakovanie za dar života pre potreby farnosti 50,EUR. Nech Pán Boh štedro odmení štedrosť.
3. O upratanie kostola prosíme sk. č. 4: Mária Bartková ml., Edita Chovanová, Jolana
Petrovičová, Viera Šimunková.
4. V stredu je výročie zvolenia Svätého Otca pápeža Františka (2013). Pamätajme
na Sv. Otca v modlitbách.
5. V budúcom týždni sú Jarné kántrové dni – streda, piatok, sobota. Záväzný je iba
jeden deň. V stredu budeme mať formulár sv. omše za odpustenie hriechov.
6. Vo štvrtok po sv. omši bude tretie stretnutie seminára H2O v pastoračnej
miestnosti.
7. Ak by niekto chcel prispieť na Letný tábor formou 2% môže tak urobiť. Potrebné
Vyhlásenie je v predsieni kostola. Prosím kópiu Vyhlásenia dať na Farský úrad.
8. V piatok bude o 16.00 nácvik piesní v pastoračnej miestnosti.
9. Od 17. 3. do 24. 3. sú v Misie v susednej farnosti Važec. Program misií je na
nástenkách. Povzbudzujem vás podľa vašich možností k účasti na tejto duchovnej
obnove.
10. Letný tábor pre deti vo farnosti bude 19. 8. – 23. 8. 2019.
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ROK
S NOVÝM ZÁKONOM 15
Skutky apoštolov 28
Pavol na Malte
Keď sme sa zachránili, dozvedeli sme sa, že ostrov sa volá Malta. Domorodci
sa k nám správali neobyčajne láskavo. Rozložili oheň a všetkých nás prijali,
lebo začalo pršať a bolo chladno. Keď Pavol nazbieral hŕbu raždia a kládol z
neho na oheň, zahryzla sa mu do ruky vretenica, ktorá unikla pred
horúčavou. Keď domorodci uvideli, ako mu had visí na ruke, hovorili si:
„Tento človek je iste vrah; hoci sa zachránil pred morom, trestajúca
spravodlivosť mu nedopraje žiť.“ On však hada striasol do ohňa a nič zlé sa
mu nestalo.Oni čakali, že čoskoro opuchne alebo padne mŕtvy. Ale keď už
dlho čakali a videli, že sa s ním nič zlé nedeje, zmenili mienku a hovorili, že
je boh. V okolí toho miesta mal pozemky náčelník ostrova menom Publius.
Ten nás prijal a tri dni sa o nás prívetivo staral ako o hostí. Publiov otec práve
vtedy ležal chorý; mal úplavicu s horúčkou. Pavol vošiel k nemu, pomodlil
sa, položil naňho ruky a uzdravil ho. Keď sa to stalo, prichádzali aj ďalší chorí
z ostrova a ozdraveli. Tí nás zahrnuli mnohými poctami, a keď sme
odchádzali, dali nám, čo sme potrebovali.
Pavlov príchod do Ríma
Po troch mesiacoch sme sa odplavili na jednej alexandrijskej lodi, ktorá
zimovala na ostrove. Loď mala v znaku Blížencov. V Syrakúzach, kde sme
pristáli, zostali sme tri dni; odtiaľ sme sa plavili popri pobreží a došli sme do
Regia. A preto, že deň nato zavial južný vietor, za dva dni sme priplávali do
Puteol. Tam sme našli bratov, ktorí nás poprosili, aby sme u nich zostali
sedem dní. A tak sme došli do Ríma. Keď sa tamojší bratia o nás dopočuli,
prišli nám v ústrety až k Appiovmu Fóru a k Trom krčmám. Keď ich Pavol
uzrel, vzdával Bohu vďaky a nadobudol odvahu. Keď sme prišli do
Ríma,Pavlovi dovolili bývať v súkromí s vojakom, ktorý ho strážil.
Kázanie Pavla v Ríme
Po troch dňoch Pavol zvolal popredných Židov. Keď sa zišli, hovoril im:
„Muži, bratia! Ja som neurobil nič ani proti ľudu, ani proti zvykom otcov, no
v Jeruzaleme ma uväznili a vydali do rúk Rimanov, ktorí ma na základe

vyšetrovania chceli prepustiť, lebo nenašli na mne nijakú vinu hodnú
smrti. No Židia sa proti tomu postavili, a tak som bol donútený odvolať sa k
cisárovi, ale nie preto, aby som z niečoho obžaloval svoj národ.Preto som vás
teda zvolal, aby som sa s vami stretol a pozhováral. Veď túto reťaz nosím pre
nádej Izraela.“ No oni mu povedali: „My sme o tebe nedostali z Judska nijaký
list ani sem neprišiel nikto z bratov, ktorý by o tebe povedal niečo zlé. Ale
radi si od teba vypočujeme, ako zmýšľaš, lebo o tejto sekte vieme, že jej všade
odporujú.“ Určili mu teda deň a viacerí prišli k nemu ta, kde sa Pavol
ubytoval. Od rána až do večera im vysvetľoval a vydával svedectvo o Božom
kráľovstve a presviedčal ich o Ježišovi dôkazmi z Mojžišovho zákona a
Prorokov. Niektorí sa dali presvedčiť tým, čo hovoril, iní však
neverili. Keďže neboli jednomyseľní, rozišli sa, keď Pavol povedal tieto
slová: „Duch Svätý dobre povedal vašim otcom ústami proroka
Izaiáša: Choď k tomuto ľudu a povedz: Budete len počúvať a počúvať, ale
nepochopíte, budete len pozerať a pozerať, ale neuvidíte. Lebo otupelo srdce
tohto ľudu, ušami ťažko počuli, aj oči si zažmúrili, len aby očami nevideli a
ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa, a ja ich
neuzdravím. Nech je vám teda známe, že táto Božia spása je poslaná
pohanom a oni budú počúvať.“ Pavol ostal celé dva roky vo svojom najatom
byte a prijímal všetkých, ktorí k nemu prichádzali. Hlásal Božie kráľovstvo
a učil o Pánovi Ježišovi Kristovi s úplnou odvahou a bez prekážok.
List Rimanom 1
Pozdrav
Pavol, služobník Ježiša Krista, povolaný apoštol, vybraný pre Božie
evanjelium, ktoré Boh už dávno prisľúbil skrze svojich prorokov vo svätých
Písmach, evanjelium o jeho Synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho
potomstva a podľa Ducha svätosti je ustanovený vzkriesením z mŕtvych ako
Boží Syn s mocou, evanjelium o Ježišovi Kristovi, našom
Pánovi. Prostredníctvom neho sme dostali milosť apoštolského poslania, aby
sme pre jeho meno privádzali k poslušnosti viery všetky národy. K nim patríte
aj vy, ktorých povolal Ježiš Kristus. Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom
milovaným, povolaným svätým: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a
od Pána Ježiša Krista.
Pavlova túžba navštíviť Rím
Predovšetkým ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za všetkých vás,
pretože o vašej viere sa šíri zvesť po celom svete. Boh, ktorému z celej duše
slúžim evanjeliom o jeho Synovi, mi je svedkom, že vás neprestajne

spomínam, že vždy vo svojich modlitbách prosím, žeby mi už konečne raz
podľa Božej vôle bolo dopriate dostať sa k vám. Veď vás túžim vidieť, aby
som vám odovzdal duchovný dar, aby ste ním boli posilnení, alebo lepšie:
aby sme sa navzájom vašou a mojou vierou povzbudili. Nechcem, bratia, aby
ste nevedeli, že som si už mnoho ráz predsavzal prísť k vám, aby som aj u
vás, tak ako u iných národov, získal nejaké ovocie, ale až doteraz mi bolo v
tom vždy zabránené. Som dlžník Grékom aj barbarom, múdrym aj
nerozumným, a tak pokiaľ záleží na mne, som pripravený aj vám v Ríme
zvestovať evanjelium.
Moc evanjelia
Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre
každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka. Pretože v ňom sa zjavuje
Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý z viery
bude žiť. Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a
nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. Veď to, čo
možno o Bohu poznať, je im zrejmé; Boh im to totiž zjavil.Lebo jeho
neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta
poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. A tak nemajú
ospravedlnenie, pretože hoci poznali Boha, neoslávili ho ako Boha ani mu
neprejavili vďačnosť. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich
nerozumné srdce sa zatemnilo. Tvrdili, že sú múdri, a stali sa bláznami. Slávu
nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného
človeka, vtákov, štvornožcov a plazov. Preto pre túžby ich sŕdc vydal ich
Boh napospas nečistote, takže sami zneucťovali vlastné telá. Božiu pravdu
zamenili za lož a korili sa a slúžili stvorenstvu namiesto Stvoriteľovi, ktorý je
požehnaný naveky. Amen. Preto ich Boh vydal napospas hanebným vášňam.
Lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. Podobne aj muži
zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou jeden
voči druhému; muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli
zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. A pretože odmietli uznať Boha, vydal
ich Boh napospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa nesluší. Sú plní
všelijakej nespravodlivosti, zloby, lakomstva, zla, plní závisti, vraždy, sváru,
podvodu, nízkosti. Sú to klebetníci, ohovárači, tí, ktorí nenávidia Boha,
násilníci, domýšľavci, chválenkári. Vymýšľajú zlé veci, neposlúchajú
rodičov, sú nerozumní, nestáli, neláskaví, nemilosrdní. Poznajú Božie
ustanovenie, že tí, čo páchajú takéto veci, zasluhujú si smrť. A predsa to
nielen sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní.

