FARSKÉ OZNAMY - 22. 4. 2019 – 28. 4. 2019
Pondelok:
22. 4.

Veľkonočný pondelok
9.00 – za zdravie a Božie požehnanie rod. Petra Štefányho

Utorok:
23. 4.

Veľkonočný utorok
18.00 + z rodiny Milana Kráľa a Jána Krajčiho

Streda:
24. 4.

Veľkonočná streda
8.00 + Margita Lenková

Štvrtok:
25. 4.

Veľkonočný štvrtok, adorácia
18.00 + Juraj Filip (1. výročie smrti)

Piatok:
26. 4.

Veľkonočný piatok sv. omša za účastí detí
18.00 + Peter Stano (20. výročie smrti)

Sobota:
27. 4.

Veľkonočná sobota
8.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíru

Nedeľa:
28. 4.

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA Božieho milosrdenstva
10.00 – za veriacich farnosti

Príležitostné oznamy:
1. Bohu známi obetovali na kostol 50,- Eur a 4 x 20,- Eur. Nech Pán Boh odplatí
štedro vašu štedrosť.
2. Ďakujem za modlitby na Veľký piatok „24 hodín modlitieb za farnosť“ a aj
službu modlitieb pri Božom hrobe.
3. Veľká vďaka všetkým, ktorí ste sa akokoľvek zapojili do príprav a realizácie
slávenia Veľkonočných sviatkov.
4. Dnes bude o 15.00 hod sv. omša na Čiernom Váhu.
5. Stretnutie s deťmi, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie bude v utorok
o 16.00 hod. v pastoračnej miestnosti na fare.
6. V štvrtok bude H20 seminár po sv. omši v pastoračnej miestnosti.
7. Na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka pre potreby farnosti.
8. Na budúcu nedeľu je sviatok Božieho milosrdenstva. V diecéznej svätyni
Božieho milosrdenstva v Smižanoch bude slávnosť s pestrým programom.
Hlavným celebrantom sv. omše o 10.30 bude J.E. Mons. Giacomo Guido
Ottonello, apoštolský nuncius na Slovensku. Presný program je na nástenke
kostola.
9. O upratanie kostola prosíme sk. č. 7: Zuzana Girášková, Vierka Sabaková,
Anna Ščerbová, Zdenka Gajdošová.

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

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

ROK
S NOVÝM ZÁKONOM 21
Milá moja rodina, drahí bratia
a sestry. Som za Vás všetkých
veľmi vďačný, ďakujem za Vašu
ochotu, spolupatričnosť, pomoc,
bratské
vzťahy,
otvorenosť
v spolupráci a hľadaní zlepšovania
fungovania v našej farnosti. Dnes
keď slávime Ježišovo víťazstvo,
ktoré patrí aj nám, Vám z celého
srdca prajem a vyprosujem, aby
milosť kríža a sláva prázdneho
hrobu, boli pre každého z Vás
obrovskou posilou v každodennom
kráčaní života. Nech je Ježiš Vašim
sprievodcom v každom kroku,
v každej myšlienke aj v každom
skutku. Nech je vo Vás radosť
a pokoj, ktoré vám nikto nevezme.
Nech láska nášho Boha neustále
občerstvuje Vaše srdcia a dáva vám odvahu neustále pozerať za horizont
toho bežného. Čaká nás všetkých nové nebo a nová zem. Na tejto ceste sa
všetci navzájom potrebujeme. Spolu máme istejší krok a väčšiu silu pri
zdolávaní všetkých prekážok. Nech je čas Ježišovho víťazstva
každodenným povzbudením.
Myslím na Vás všetkých v modlitbách a každý deň Vám žehnám.
S úctou a vďakou za každého z Vás
Ján Buc

List Rimanom 15b
Pavlovo misijné poslanie
Bratia moji, ja sám som presvedčený o vás, že aj vy ste plní dobroty, že ste
naplnení všetkým poznaním, schopní navzájom sa napomínať. Písal som vám
však trochu smelšie, lebo som vám chcel znova pripomenúť niektoré veci, a to
skrze milosť danú mi od Boha, aby som bol služobníkom Ježiša Krista pre
pohanov, aby som ako kňaz slúžil Božiemu evanjeliu, aby sa pohania stali
príjemnou obetou, posvätenou Duchom Svätým. Chválim sa teda v Ježišovi
Kristovi tým, čo konám pre Boha. Neodvážil by som sa hovoriť o niečom, čo by
Kristus nevykonal skrze mňa k poslušnosti pohanov, slovom a skutkom, v moci
znamení a divov, v moci Božieho Ducha, takže od Jeruzalema a okolia až po
Ilýriu som naplnil Kristovo evanjelium. A tak sa usilujem zvestovať evanjelium
nie tam, kde Kristovo meno bolo už známe, aby som nestaval na cudzom
základe, ale ako je napísané: Uvidia tí, ktorým o ňom nebolo nič zvestované, a
porozumejú tí, ktorí nepočuli.Preto sa mi postavilo do cesty mnoho prekážok,
keď som chcel prísť k vám. Teraz však už v týchto krajoch nie je pre mňa nijaké
voľné pole a už mnoho rokov túžim prísť k vám, keď budem cestovať do
Hispánie. Dúfam totiž, že vás uvidím, keď budem prechádzať cez vaše mesto, a
že ma vychystáte na cestu, keď najprv medzi vami trocha pookrejem. Teraz však
idem do Jeruzalema, čím konám službu svätým. Macedónsko a Achájsko sa totiž
rozhodli urobiť zbierku pre chudobných medzi svätými v Jeruzaleme. Rozhodli
sa tak, lebo sú ich dlžníkmi. Ak sa pohania stali účastnými na ich duchovných
hodnotách, povinní sú poslúžiť im hmotnými hodnotami. Keď teda toto
vykonám a keď im odovzdám zapečatený výnos zbierky, odídem cez vaše mesto
do Hispánie. Viem však, že keď prídem k vám, prídem s plnosťou Kristovho
požehnania. Skrze nášho Pána Ježiša Krista a skrze lásku Ducha vás prosím,
bratia, aby ste spolu so mnou zápasili v modlitbách za mňa pred Bohom,aby som
bol vytrhnutý z rúk neposlušných v Judsku a aby moju službu pre Jeruzalem svätí
vďačne prijali; aby som z Božej vôle s radosťou prišiel k vám a aby som si medzi
vami odpočinul. A Boh pokoja nech je so všetkými vami. Amen.
List Rimanom 16
Osobné pozdravy
Odporúčam vám našu sestru Fébu, ktorá je aj diakonkou cirkvi v
Kenchreách, aby ste ju prijali v Pánovi, ako je hodné svätých, a aby ste jej
pomáhali v každej veci, v ktorej by vás potrebovala; veď ona bola pomocníčkou

mnohým, i mne samému. Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov
v Ježišovi Kristovi. Oni pre môj život nastavili vlastný krk. Vďačný som im
nielen ja, ale aj všetky cirkvi z pohanov. Pozdravujte aj cirkev v ich dome.
Pozdravujte aj môjho milovaného Epaineta, ktorý je prvotinou provincie Ázie
pre Krista. Pozdravujte Máriu, ktorá pre vás mnoho a namáhavo
pracovala. Pozdravte Andronika a Júnia, mojich krajanov a spoluväzňov, ktorí
sú známi medzi apoštolmi a už predo mnou uverili v Krista. Pozdravujte
Ampliata, môjho milovaného v Pánovi. Pozdravujte Urbana, nášho
spolupracovníka v Kristovi, a môjho milovaného Stachysa. Pozdravujte Apella,
ktorý sa osvedčil v Kristovi. Pozdravujte tých, čo sú u Aristobula. Pozdravujte
môjho krajana Herodióna. Pozdravujte tých, čo sú u Narkisa, ktorí sa priznávajú
k Pánovi. Pozdravujte Tryfainu a Tryfósu, ktoré namáhavo pracujú pre Pána.
Pozdravujte milovanú Persidu, ktorá sa veľa a ťažko napracovala v
Pánovi. Pozdravujte Rúfusa, vyvoleného v Pánovi, a jeho matku, ktorá je aj
mojou matkou. Pozdravujte Asynkrita, Flegóna, Hermesa, Patrobasa, Hermasa a
bratov, ktorí sú s nimi. Pozdravujte Filológa a Júliu, Nerea a jeho sestru, Olympa
a všetkých svätých, ktorí sú s nimi. Pozdravujte sa navzájom svätým bozkom.
Pozdravujú vás všetky Kristove cirkvi. Napomínam vás však, bratia, aby ste sa
mali na pozore pred tými, ktorí vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v rozpore s
učením, ktoré ste sa naučili. Odvráťte sa od nich! Veď takíto ľudia neslúžia
Kristovi, nášmu Pánovi, ale svojmu bruchu a svojimi krásnymi a lichotivými
rečami zvádzajú srdcia dôverčivých ľudí. Veď správa o vašej poslušnosti sa
dostala k všetkým. Preto sa z vás radujem a želám si, aby ste boli múdri na dobré,
ale neprístupní zlému. Boh pokoja čoskoro rozdrví satana pod vašimi nohami.
Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami. Pozdravuje vás Timotej, môj
spolupracovník, i Lucius, Jáson a Sósipatros, moji krajania. Pozdravujem vás v
Pánovi ja, Tercius, ktorý som napísal tento list. Pozdravuje vás Gájus, hostiteľ
môj i celej cirkvi. Pozdravuje vás Erastus, mestský správca, a brat Kvartus.
Doxológia
Tomu, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa posolstva o Ježišovi
Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, ktoré bolo po večné časy zahalené
mlčaním, ale teraz sa stalo skrze prorocké Písma zjavným a známym podľa
príkazu večného Boha, aby všetky národy poslušne prijali vieru, jemu jedinému,
múdremu Bohu, skrze Ježiša Krista sláva naveky. Amen.

