FARSKÉ OZNAMY – 15. 7. 2019 – 21. 7. 2019

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

Pondelok:
15. 7.
Utorok:
16. 7.

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi

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

Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľub. spomienka
18.00 – za deti z našej farnosti

Streda:
17. 7.

Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka
18.00 + Terézia a Milan

ROK
S NOVÝM ZÁKONOM 33

Štvrtok:
18. 7.

Féria, po sv. omši adorácia
8.00 + z rod. Kupčovej a Krulíkovej

Piatok:
19. 7.

Féria
18.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a Petra

Sobota:
20. 7.

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
8.00 - za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíru

Nedeľa:
21. 7.

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

Príležitostné oznamy:
1. Bohu známa obetovala na kostol 20,- Eur, pravidelná zbierka pre potreby
farnosti z minulého týždňa bola 128,49,- Eur. Nech Pán Boh štedro odmení
vašu štedrosť.
2. O upratanie kostola prosíme skupinku č. 3: Mária Jurčová, Lýdia Baďová,
Mária Koreňová, Milena Pelachová, Darina Strelecká.
3. V utorok večer našu farnosť navštívi vdp. Vladimír Dzurenda – dlhoročný
misonár v Kazachstane, za ktorého sa modlíme. Budeme spoločne večer sláviť
sv. omšu.
4. Ďakujem tým, ktorí ste sa zapojili do nácviku piesní na 750. výročie prvej
písomnej zmienky o Východnej. Toto výročie budeme sláviť 2. - 4. 8. 2019.
5. Stretnutie Modlitby matiek bude v tomto týždni v piatok po sv. omši
v pastoračnej miestnosti.
6. Prosím do nedele 21.7. o zapísanie detí do Farského tábora, ktorý bude od
pondelka 19.8. do piatku 23.8. v priestoroch fary. Zapísať sa je možné v sakristii
kostola. V sakristii je aj informovaný súhlas, ktorý je potrebné vypísať a doniesť
do konca júla.
7. V budúcom týždni 24. a 25. 7. pôjdeme s výhercami Celoročnej súťaže
mladšej kategórie na dvojdňový výlet na Horehronie do Šumiaca.

List Galaťanom 5
Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Stojte teda a nedajte sa znova
zapriahnuť do jarma otroctva.
Kresťanská sloboda
Ja, Pavol, vám hovorím, že ak sa dávate obrezať, Kristus vám nič
neprospeje. A znova dosvedčujem každému obrezanému, že je povinný
zachovávať celý Zákon. Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo Zákona, ste
úplne odlúčení od Krista; vypadli ste z milosti. Lebo my Duchom z viery s
nádejou očakávame spravodlivosť. Veď v Kristovi Ježišovi ani obriezka, ani
neobriezka nerozhoduje, ale viera činná pomocou lásky. Dobre ste bežali.
Kto vám zabránil, aby ste poslúchali pravdu? Toto prehováranie nie je od
toho, ktorý vás povoláva. Trocha kvasu prekvasí celé cesto. Ja vám
dôverujem v Pánovi, že nebudete inak zmýšľať. Ten však, kto vás
znepokojuje, musí znášať trest, nech je to ktokoľvek. Ale bratia, ak ja ešte
hlásam obriezku, prečo ma ešte prenasledujú? Veď tak je odstránené
pohoršenie kríža. Nech sa dajú hoci i kastrovať tí, čo vás poburujú. Lebo vy
ste povolaní pre slobodu, bratia. Len aby sloboda nebola zámienkou pre
telesnosť, ale navzájom si slúžte v láske. Lebo celý Zákon sa napĺňa v jednom
príkaze, a to: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Ale ak sa
medzi sebou hryziete a žeriete, dajte si pozor, aby ste sa navzájom
neskántrili.
Skutky tela a ovocie Ducha
Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si
žiada proti Duchu a Duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili,
čo by ste chceli. Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod Zákonom. A skutky tela
sú zjavné: smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá,
svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a
im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí,
ktorí robia také veci, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. No ovocie Ducha
je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť,

sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Tí, čo patria Ježišovi
Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme Duchom,
podľa Ducha aj konajme! Nehľadajme márnu slávu, nedráždime sa navzájom
a nezáviďme jeden druhému!
List Galaťanom 6
Vzájomná pomoc a duchovná podpora
Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom priestupku, vy, čo ste vedení
Duchom, napravte ho v duchu miernosti a každý daj si pozor sám na seba,
aby si i ty nebol pokúšaný. Neste si navzájom bremená, a tak naplníte Kristov
zákon. Lebo ak si niekto myslí, že je niečím, a nie je ničím, sám seba
klame. Nech každý skúma svoje konanie, a tak sa bude mať čím chváliť sám
pred sebou, ale nie pred iným. Lebo každý bude niesť svoje bremeno. Kto je
vyučovaný v slove, nech sa rozdelí o všetko, čo má, s tým, kto ho
vyučuje. Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude
aj žať. Pretože kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto
rozsieva pre Ducha, z Ducha bude žať večný život. Neúnavne konajme dobro,
lebo ak neochabneme, v určenom čase budeme žať. A tak teda, kým máme
čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.
Záverečné napomenutia a požehnania
Pozrite, akými veľkými písmenami som vám napísal vlastnou rukou. Tí, čo
sa chcú páčiť podľa tela, vás nútia, aby ste sa dali obrezať, len aby ich
neprenasledovali pre Kristov kríž. Veď ani sami obrezaní nezachovávajú
Zákon, ale chcú, aby ste sa dali obrezať, a aby sa oni mohli vychvaľovať
vaším telom. No ja sa v žiadnom prípade nechcem chváliť ničím, iba krížom
nášho Pána Ježiša Krista, prostredníctvom ktorého je pre mňa svet ukrižovaný
a ja pre svet. Lebo nezáleží ani na obriezke, ani na neobriezke, ale na novom
stvorení. A nad všetkými, čo budú podľa toho konať, pokoj a milosrdenstvo,
aj nad Božím Izraelom. A odteraz nech ma už nik ničím neobťažuje, lebo ja
nosím na svojom tele Ježišove znaky. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech
je s vaším duchom, bratia. Amen.
List Efezanom 1
Pozdrav
Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v
Kristovi Ježišovi. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša
Krista.

Duchovné požehnanie v Kristovi
Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým
duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. Veď
ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a
nepoškvrnení v láske. Podľa milostivého rozhodnutia svojej vôle nás
predurčil, aby sme skrze Ježiša Krista dostali synovstvo na chválu a slávu
jeho milosti, ktorou nás obdaroval vo svojom milovanom Synovi. V ňom
máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie priestupkov podľa bohatstva
jeho milosti, ktorou nás zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám
dal poznať tajomstvo svojej vôle, podľa svojho milostivého rozhodnutia, v
ktorom si predsavzal, že podľa plánu, až sa naplní čas, zjednotí v Kristovi
ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi. V ňom sme sa stali aj dedičmi
predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý koná všetko podľa zámeru
svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy; my, ktorí sme už predtým
mali nádej v Kristovi. V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy,
evanjelium o svojej spáse, a uverili ste mu, dostali pečať prisľúbeného Ducha
Svätého, ktorý je zárukou nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si
získal, na chválu jeho slávy.
Pavlova modlitba
Preto aj ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske ku všetkým
svätým, neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich
modlitbách, aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho
poznávate, dal Ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca, aby
ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva
medzi svätými a aká nesmierna veľkosť jeho moci pre nás, ktorí veríme tak,
ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Tú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z
mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici nad každé kniežatstvo, moc, silu,
panstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom
veku. A všetko mu podrobil pod jeho nohy. Jeho však, ako hlavu nad
všetkým, dal Cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko
vo všetkom.

VÝZVA NA TENTO TÝŽDEŇ:
Pokúsim sa pomenovať na čo mám byť ja zameraný (á) v tomto
čase, týždni – mesiaci - roku a čo preto urobím, ako v tom budem
zlepšovať, ako v tom budem rásť.

