FARSKÉ OZNAMY - 1. 4. 2019 – 7. 4. 2019

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

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

Pondelok:
1. 4.

Féria
----

Utorok:
2. 4.

Féria
18.00 + Anna Poliaková

Streda:
3. 4.

Féria
18.00 + Anna Iglárová a + Anna Stanová

Štvrtok:
4. 4.

Féria
18.00 + Mária Krajčová

Piatok:
5. 4.

Féria, prvý piatok v mesiaci, sv. omša za účasti detí
17.30 – Krížová cesta za rodičov – modlia sa deti
18.00 + Ján, Eva a Jozef Ratkoš

Sobota:
6. 4.

Féria
8.00 + Anna, Ján, Peter

Nedeľa:
7. 4.

5. PÔSTNA NEDEĽA
9.30 – Krížová cesta za farnosť
10.00 – za veriacich farnosti

Príležitostné oznamy:
1. Ďakujeme za upratanie kostola sk. č. 5.
2. Stretnutie s deťmi, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie bude
v stredu o 16.00 v pastoračnej miestnosti na fare.
3. Vo štvrtok po sv. omši bude ďalšie stretnutie seminára H2O
v pastoračnej miestnosti.
4. V týždni je prvý piatok v mesiaci, spovedať budem 30’pred každou
sv. omšou. Ku chorým pôjdem vo štvrtok od 9.00.
5. Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Výmena kartičiek Ružencového
bratstva bude po sv. omši.

ROK
S NOVÝM ZÁKONOM 18
List Rimanom 8
Život v Duchu
A tak teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Veď
zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi ťa oslobodil od zákona
hriechu a smrti. Čo bolo nemožné Zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to
vykonal Boh, keď poslal svojho Syna v podobe hriešneho tela a pre hriech
odsúdil hriech v tele, aby sa splnila požiadavka Zákona v nás, ktorí žijeme nie
podľa tela, ale podľa Ducha. Lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné
veci, tí, čo žijú podľa Ducha, myslia však na duchovné veci. Lebo zmýšľanie
tela vedie k smrti, zmýšľanie Ducha však vedie k životu a pokoju.Pretože
zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu — nepodrobuje sa totiž Božiemu
zákonu; veď sa ani nemôže. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. No vy
nežijete telesne, ale duchovne, ak vo vás prebýva Boží Duch. Ale ak niekto
nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho. Ak však je Kristus vo vás, telo je
mŕtve pre hriech, ale Duch je život pre spravodlivosť. Ak teda vo vás prebýva
Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z
mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá svojím Duchom, ktorý prebýva vo
vás. Tak teda, bratia, sme dlžní, ale nie sami sebe, aby sme museli žiť podľa
tela, lebo ak žijete podľa tela, zomriete; ale ak Duchom umŕtvujete skutky
tela, budete žiť. Lebo všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Boží synovia. Veď
ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste Ducha
synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče.“ Tento Duch sám dosvedčuje
nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia
a Kristovi spoludedičia, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení.
Budúca sláva
Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s
budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. Lebo stvorenstvo túžobne očakáva
zjavenie Božích synov. Stvorenstvo nebolo totiž podrobené pominuteľnosti z
vlastnej vôle, ale skrze toho, ktorý ho podrobil. Trvá však nádej, že aj samo
stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích
detí. Vieme totiž, že všetko stvorenstvo až doteraz spoločne vzdychá a

spoločne trpí pôrodné bolesti. A nielen to, ale aj my, ktorí máme prvotiny
Ducha, sami v sebe vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, čiže
vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme boli spasení. Ale nádej, na ktorú
možno pozerať, nie je nádejou. Veď či niekto dúfa v to, čo vidí? Ak však
dúfame v to, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.Takisto aj Duch prichádza
na pomoc našej slabosti. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Ale sám
Duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Ale ten, čo skúma
srdcia, pozná zmýšľanie Ducha, lebo sa prihovára za svätých tak, ako chce
Boh. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú
povolaní podľa jeho predsavzatia. Lebo ktorých vopred poznal, tých aj
predurčil, aby boli podobní obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi
mnohými bratmi. A tých, čo predurčil, tých aj povolal, a tých, čo povolal,
tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil.
Božia láska
Čo k tomu dodať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Ako by nám ten, ktorý
neušetril vlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním
všetko? Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý
ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac,
bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. Kto nás
odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad,
nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: Pre teba nás usmrcujú
deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však víťazne
prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že
ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci,
ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť
odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.
List Rimanom 9
Božie vyvolenie Izraela
Hovorím pravdu v Kristovi, neklamem a dosvedčuje mi to moje svedomie v
Duchu Svätom, že mám veľký žiaľ a neprestajnú bolesť v srdci. Želal by
som si totiž byť sám prekliaty a odlúčený od Krista pre mojich bratov, mojich
príbuzných podľa tela. Sú to Izraeliti, im patrí synovstvo aj sláva, aj zmluvy,
im bol daný Zákon aj bohoslužba, aj prisľúbenia. Ich sú otcovia a z nich
pochádza podľa tela Kristus, ktorý je nad všetkými, Boh požehnaný na veky.
Amen. To však neznamená, že Božie slovo stratilo účinnosť. Veď nie všetci,
ktorí sú z Izraela, sú Izrael. Ani deťmi nie sú všetci len preto, že sú
potomstvom Abraháma, ale: Podľa Izáka sa bude volať tvoje potomstvo. To
znamená, že Božími deťmi nie sú deti tela, ale za potomstvo sa pokladajú

deti prisľúbenia. Lebo toto je slovo prisľúbenia: O tomto čase prídem a
Sára bude mať syna. Tak to bolo nielen pri nej, ale aj pri Rebeke, ktorá
počala od jedného muža, od nášho otca Izáka. Veď keď sa deti ešte ani
nenarodili a neurobili nič dobré ani zlé — aby zostalo v platnosti Božie
vyvolenie, o ktorom bolo vopred rozhodnuté, ktoré nezávisí od skutkov,
ale od vôle toho, kto povoláva —, bolo jej povedané: Starší bude slúžiť
mladšiemu, ako je napísané: Jákoba som miloval, ale Ezáva som
nenávidel. Čo teda povieme? Či nie je u Boha nespravodlivosť? Určite
nie. Lebo Mojžišovi hovorí: Zmilujem sa, nad kým sa zmilúvam, a
zľutujem sa, nad kým sa zľutúvam. A tak teda nezáleží na tom, kto chce,
ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. Lebo Písmo hovorí
faraónovi: Nato som ťa povolal do života, aby som na tebe ukázal svoju
moc a aby sa moje meno rozhlasovalo po celej zemi. A tak sa teda
zmilúva, nad kým chce, a zatvrdzuje, koho chce.
Boží hnev a milosrdenstvo
Povieš mi azda: „Tak prečo ešte karhá? Veď kto sa môže vzoprieť jeho
vôli?“ Ó, človek, ktože si ty, že odvrávaš Bohu? Vari povie výtvor
tvorcovi: „Prečo si ma takto urobil?“ Alebo či hrnčiar nemá moc nad
hlinou, aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešený účel, druhú
na všedný? A čo potom, ak Boh, ktorý chce ukázať svoj hnev a prejaviť
svoju moc, znášal s veľkou trpezlivosťou nádoby hnevu pripravené na
záhubu, aby dal poznať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva,
ktoré vopred pripravil na slávu — na nás, ktorých povolal nielen zo Židov,
ale aj z pohanov. Tak hovorí aj u Ozeáša: Svojím ľudom budem volať
tých, čo neboli mojím ľudom, a ako milovanú tú, čo nebola milovaná. A
stane sa, že na mieste, kde sa im hovorilo: Vy nie ste môj ľud, tam sa budú
volať synmi živého Boha. A Izaiáš volá nad Izraelom: Aj keby synov
Izraela bolo toľko, koľko je morského piesku, zachránený bude
zvyšok. Lebo Pán bude konať na zemi tak, že úplne a rýchlo uskutoční
svoje slovo. Tak predpovedal aj Izaiáš: Keby nám Pán zástupov nebol
nechal potomstvo, boli by sme ako Sodoma a podobali by sme sa
Gomore. Čo teda povieme? Pohania, ktorí sa neusilovali o spravodlivosť,
dosiahli spravodlivosť, no spravodlivosť z viery; ale Izrael, ktorý sa
usiloval o zákon spravodlivosti, nedospel k Zákonu. Prečo? Pretože
nevychádzal z viery, ale akoby zo skutkov. Potkli sa o kameň úrazu, ako
je napísané: Hľa, kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia, ale
kto verí v neho, nebude zahanbený.

