FARSKÉ OZNAMY – 24. 6. 2019 – 30. 6. 2019
Pondelok:
24. 6.

Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
18.00 na úmysel

Utorok:
25. 6.

Féria
18.00 + z rodiny Iglárovej

Streda:
26. 6.

Féria
8.00 + František

Štvrtok:
27. 6.

Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a uč. Cirkvi, ľs., adorácia
18.00 + Terézia a Milan

Piatok:
28. 6.

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
17.00 na úmysel

Sobota:
29. 6.

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, prikázaný sviatok
9.00 – za veriacich farnosti

Nedeľa:
30. 6.

13. NEDEĽA V OBDOBÍ CER ROK, slávnosť
10.00 – za veriacich farnosti

Príležitostné oznamy:
1. Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
2. Ďakujeme za upratanie kostola sk. 1.
3. V piatok bolo prvé otvorenie stretnutia Modlitby matiek. Ďalšie stretnutie
bude v piatok po sv. omši v pastoračnej miestnosti na fare. Je to otvorené
stretnutie a pozývame všetky mamy a staré mamy, ktoré sa chcú spoločne
modliť za deti a vnúčatá.
4. Deťom končí celoročná súťaž. Prosím o prinesenie zošitkov v sobotu na
slávnosť sv. Petra a Pavla do kostola. Urobíme vyhodnotenie a v nedeľu
vyhlásime víťazov.
5. Prihlásených na Púť do Svätej zeme prosím o prinesenie peňazí.
6. V piatok sa uskutoční 4. kolo Domáceho vedomostného kvízu – ako farská
rodina sme dostali výzvu, aby sme sa stali tretím tímom v súťaži. Tento kvíz
sa uskutoční v piatok 28.6. o 18.00 v Evanjelickom dome. Pozývam nás
všetkých, aby sme prišli povzbudiť našich súťažiacich.
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Východná 617, 032 32; www.farnostvychodna.sk

Tel. 044/529 52 58, email: vychodna.fara@gmail.com
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Dar pre svätých
Je vlastne zbytočné písať vám o službe pre svätých. Veď viem o vašej ochote,
vďaka ktorej sa môžem vami chváliť pred Macedónčanmi, že totiž Achájsko je
už od vlani pripravené a vaša horlivosť povzbudila mnohých. Poslal som teda
bratov, aby naša chvála o vás nebola v tomto ohľade iba prázdnou rečou, ale aby
ste boli pripravení, ako som vám prikázal; a my — nechcempovedať vy — aby
sme v tejto veci neboli zahanbení, keď prídu so mnou Macedónčania a nájdu vás
nepripravených. Preto som pokladal za potrebné poprosiť bratov, aby najskôr
išli k vám a pripravili váš vopred ohlásený dar, aby takto pripravený bol prejavom
vašej štedrosti, nie chamtivosti. Je to tak: Kto skúpo seje, skúpo bude aj žať, kto
však seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s
nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. Veď Boh má moc
rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok
na každý dobrý skutok, ako je napísané: Rozsýpal, dával chudobným, jeho
spravodlivosť trvá naveky. A ten, ktorý dáva rozsievačovi osivo a chlieb na
jedenie, dá a rozmnoží aj vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. Z
každej stránky budete obohatení vo všetkej dobrosrdečnosti a tá v nás vzbudzuje
vďačnosť voči Bohu. Pretože konanie tejto posvätnej služby nielenže odstraňuje
núdzu svätých, ale sa aj znásobuje mnohými prejavmi vďaky voči Bohu. Veď
tým, že sa osvedčujete v tejto službe, oslavujú Boha za to, že sa poslušne
podriaďujete Kristovmu evanjeliu a dobrosrdečne sa delíte s nimi i so
všetkými. Budú sa za vás modliť a túžiť po vás pre nesmiernu Božiu milosť vo
vás. Vďaka Bohu za jeho nevýslovný dar!
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Pavlova obhajoba apoštolskej služby
Ja sám, Pavol, vás prosím pre Kristovu miernosť a vľúdnosť — ja, ktorý bývam
pokorný, keď som osobne medzi vami, no keď som vzdialený, mám voči vám
odvahu. Prosím vás, aby som sa, keď prídem, nemusel správať trúfalo, na čo
mám podľa svojho presvedčenia právo, a to voči tým, čo si myslia, že konáme

iba podľa ľudských zámerov. Veď hoci žijeme v tele, nevedieme boj podľa
tela. Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majú moc zboriť hradby. Nimi
rúcame ľudské výmysly a každú povýšenosť, čo sa dvíha proti poznávaniu Boha,
a nimi viažeme každú myšlienku na poslušnosť Kristovi, a sme pripravení
potrestať každú neposlušnosť, kým vaša poslušnosť nebude úplná. Hľaďte na to,
čo máte pred očami. Ak si je niekto istý, že je Kristov, nech myslí zároveň aj na
to, že ako on je Kristov, tak sme aj my. Veď ak sa aj väčšmi budem chváliť
mocou, ktorú nám dal Pán, aby som u vás staval, a nie rúcal, nebudem
zahanbený. Nechcel by som však, aby sa zdalo, že vás chcem vystrašiť svojimi
listami. Hovorí sa, že moje listy sú prísne a silné, ale osobná prítomnosť slabá a
reč úbohá. Kto tak hovorí, nech si uvedomí, že akí sme v listoch slovom, keď
sme neprítomní, takí budeme aj v skutkoch, keď budeme prítomní. My sa však
neodvažujeme zaradiť sa medzi tých, či porovnávať sa s tými, čo odporúčajú
samých seba; veď sú nerozumní, keď sa merajú podľa seba a porovnávajú sa sami
so sebou. No my sa nebudeme nadmerne chváliť, ale podľa miery, ktorú nám
vymedzil Boh, aby sme prišli až k vám. Veď sa nevystatujeme, ako keby sme
neprišli až k vám, pretože s Kristovým evanjeliom sme sa dostali až k vám. Ani
sa nadmieru nechválime cudzou námahou, veď máme nádej, že ako sa bude
vzmáhať vaša viera, tak sa aj naša vážnosť medzi vami zväčší v súlade s určenou
mierou, a tak budeme môcť zvestovať evanjelium aj v krajoch mimo vás a
nebudeme sa chváliť tým, čo už je hotové tam, kde pracovali iní. No kto sa
chváli, nech sa chváli v Pánovi. Veď nie ten je osvedčený, kto sám seba
odporúča, ale ten, koho odporúča Pán.
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Pavol a falošní apoštoli
Kiež by ste zniesli trochu mojej nerozumnosti! Áno, znášajte ma! Veď horlím za
vás Božou horlivosťou a zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás
predviedol Kristovi ako čistú pannu.Bojím sa však, aby sa vaše mysle neodvrátili
od úprimnosti a čistoty voči Kristovi tak, ako zviedol had Evu svojou
ľstivosťou. Keď k vám niekto príde a zvestuje vám iného Ježiša, než sme vám
hlásali my, alebo keď prijímate iného ducha a iné evanjelium, než ste dostali, vy
to pokojne znášate. Ja si však myslím, že v ničom nezaostávam za veľkými
apoštolmi. Ak aj som nedoukom v reči, nie však v poznaní; veď sme vám to vo
všetkom a všetkým dokázali. Vari som sa dopustil hriechu tým, že som sa
ponížil, aby ste vy boli povýšení tým, že som vám zadarmo zvestoval Božie
evanjelium? Iné cirkvi som ochudobnil tým, že som prijal od nich podporu, aby
som mohol slúžiť vám, a aj keď som bol u vás a ocitol som sa v núdzi, nikomu
som nebol na ťarchu. Veď v čom som pociťoval núdzu, vypomohli mi bratia,
ktorí prišli z Macedónska. A tak vo všetkom som sa chránil a budem sa chrániť,

aby som vám nebol na ťarchu. Je vo mne Kristova pravda, preto moju chválu v
krajoch Achájska nič nezadrží. Prečo? Azda preto, že vás nemilujem? Boh to
vie! Čo teda robím, budem robiť aj naďalej, aby som odňal zámienku tým, ktorí
hľadajú príležitosť vychvaľovať sa a ukazovať sa, že sú takí ako my. Sú to totiž
falošní apoštoli, ľstiví pracovníci, ktorí sa tvária ako Kristovi apoštoli. A nie div,
veď aj sám satan sa tvári ako anjel svetla. Nie je to nič prekvapujúce, ak sa aj
jeho služobníci tvária ako služobníci spravodlivosti. Ich koniec bude primeraný
ich skutkom.
Utrpenie Pavla ako apoštola
Znova hovorím: Nech si nikto nemyslí, že som nerozumný. Ak však áno, prijmite
ma ako nerozumného, aby som sa aj ja trochu v niečom pochválil. Čo hovorím o
tejto chvále, nehovorím podľa Pána, ale ako nerozumný. Keďže sa mnohí chvália
podľa tela, budem sa aj ja tak chváliť. Veď ako rozumní radi znášate
nerozumných! Znášate, keď vás niekto zotročuje, keď vás niekto vyjedá, keď sa
vás niekto zmocňuje, keď sa niekto povyšuje, keď vás niekto bije po tvári. S
hanbou to hovorím, lebo vraj sme boli slabí. Ak sa však niekto v niečom
opovažuje — hovorím ako nerozumný —, opovážim sa aj ja. Sú Hebreji? Som
aj ja. Sú Izraeliti? Aj ja. Sú Abrahámovo potomstvo? Aj ja. Sú služobníci Krista?
— Hovorím ako nerozumný: Tým viac som ja! Prežil som viac námah, viac
väzení, oveľa viac bitiek, často na dosah smrti. Od Židov som dostal päť ráz
štyridsať úderov bez jedného,tri razy ma palicovali, raz kameňovali, trikrát som
prežil stroskotanie lode, noc a deň som zápasil na otvorenom mori. Často na
cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách hroziacich od
zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od
pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v
nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v
námahe a lopote, často bez spánku, o hlade a smäde, často v pôstoch, v chlade a
v nahote; a okrem toho všetkého denne na mňa dolieha starosť o všetky
cirkvi. Veď kto trpí slabosťou, že by som aj ja neutrpel slabosťou? Kto je
vystavený pohoršeniu, že by to aj mňa nepálilo? Ak sa treba chváliť, budem sa
teda chváliť svojou slabosťou.Boh a Otec Pána Ježiša, požehnaný naveky, vie,
že neklamem. V Damasku miestodržiteľ kráľa Aretasa dal strážiť mesto Damask,
aby ma uväznil, ale unikol som z jeho rúk; v koši ma totiž spustili otvorom v
hradbách.

DOMÁCA ÚLOHA (nie len) PRE DETI na budúci týždeň:
Vezmem každý deň svoj kríž, ťažkosť v mojom živote a budem nasledovať
Ježiša svojho Pána a Spasiteľa.

