FARSKÉ OZNAMY – 22. 7. 2019 – 28. 7. 2019
Pondelok: Sv. Márie Magdalény, sviatok
22. 7.
Utorok: Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok
23. 7.
18.00 - za zdravie a Božie požehnanie manželov Jackových a ich deti
Streda:
24. 7.

Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza, ľubovoľná spomienka
8.00 + Vladimír a Vladimír

Štvrtok: Sv. Jakuba, apoštola, sviatok
25. 7.
18.00 - za zdravie a Božie požehnanie pre Katku a Mareka
Piatok:
26. 7.

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka
18.00 + Stanislav

Sobota:
27. 7.

Sv. Gorazda a spoločníkov
8.00 + Vladimír a Ľubomír

Nedeľa:
28. 7.

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

Príležitostné oznamy:
1. Za upratanie kostola ďakujeme skupinke č. 3.
2. Na výlet s výhercami Celoročnej súťaže mladšej kategórie budeme odchádzať
v stredu 24.7. po sv. omši a vrátime sa vo štvrtok 25.7. večer pred sv. omšou.
Prosím rodičov, aby ste vypísali informovaný súhlas, je v sakristii.
3. Stretnutie Modlitby matiek bude v tomto týždni v piatok po sv. omši
v pastoračnej miestnosti.
4. Prosím 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.
5. 750. výročie prvej písomnej zmienky o Východnej budeme sláviť 2. - 4. 8.
2019. V nedeľu 4. augusta bude o 10.00 na malej scéne pri amfiteátri
ekumenická Bohoslužba. Sv. omša bude o 9.00 a autami sa prevezieme na
amfiteáter. Prosím všetkých, ktorí môžete poslúžiť odvozom aj iným, aby ste
prišli do kostola na aute. Verím, že to spoločne dokážeme a dopravíme sa na
miesto stretnutia s ostatnými sláviacimi.
6. Ak by chcel niekto prispieť do výzdoby kostola kvetmi zo svojej záhrady,
môže tak urobiť vždy vo štvrtok po sv. omši.
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Zo smrti do života
Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch, v ktorých ste kedysi
žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti, ducha,
ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci
kedysi konali podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a
mysle, a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Ale Boh,
bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď
sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás s Kristom — milosťou ste
spasení! — spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský
trón v Kristovi Ježišovi, aby sa ukázalo v nadchádzajúcich vekoch, aké
nesmierne bohatstvo milosti je v jeho dobrote voči nám v Kristovi
Ježišovi. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží
dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Veď sme jeho dielo, stvorení
v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už
vopred pripravil.
Jedno v Kristovi
Preto vy, kedysi pohania podľa tela, pamätajte, že kedysi vás tí, čo sa volajú
obrezanými rukou na tele, nazývali neobrezanými, boli ste v tom čase bez
Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela a bez účasti na zmluvách Božieho
prísľubu, bez nádeje a bez Boha na svete. No vy, čo ste boli kedysi vzdialení,
stali ste sa teraz v Ježišovi Kristovi blízkymi skrze Kristovu krv. Veď on je
náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojím telom zbúral rozdeľujúci múr
nepriateľstva, keď zbavil platnosti Zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby
v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Oboch
zmieril s Bohom v jednom tele, na kríži usmrtil ich nepriateľstvo. A keď
prišiel, zvestoval pokoj vám, čo ste boli vzdialení, a pokoj tým, čo boli
blízki. Veď skrze neho máme v jednom Duchu obaja prístup k Otcovi. A tak
teda už nie ste cudzinci a prisťahovalci, ale ste spoluobčania svätých a
členovia Božej rodiny. Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov,

pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. V ňom celá stavba pevne
pospájaná rastie vo svätý chrám v Pánovi; v ňom ste aj vy spoločne budovaní
na Boží príbytok v Duchu.
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Pavlova služba medzi pohanmi
Preto som ja, Pavol, väzňom Krista Ježiša za vás pohanov. Počuli ste predsa
o milosti, ktorú mi Boh podľa svojho plánu udelil pre vás, ako som v zjavení
spoznal tajomstvo, o ktorom som už krátko napísal. Keď si to prečítate,
môžete spoznať, ako chápem Kristovo tajomstvo. V iných pokoleniach
nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v Duchu zjavilo jeho svätým
apoštolom a prorokom, že pohania sú skrze evanjelium spoludedičmi,
spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Ježišovi Kristovi. Ja som sa stal
jeho služobníkom podľa daru Božej milosti, ktorú som dostal pôsobením jeho
moci. Ja, najmenší zo všetkých svätých, som dostal tú milosť, aby som
pohanom zvestoval nepreniknuteľné Kristovo bohatstvo a všetkým objasnil,
aký je plán tajomstva ukrytého od vekov v Bohu, ktorý všetko stvoril. Boh
chce, aby sa teraz kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach skrze Cirkev
ohlasovala mnohotvárna múdrosť Boha podľa odvekého ustanovenia, ktoré
uskutočnil v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. V ňom sa odvažujeme
pristupovať v dôvere skrze jeho vieru. Preto prosím, aby ste neochabovali pre
moje súženie za vás. To je vaša sláva.
Poznanie Kristovej lásky
Preto zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i
na zemi, aby vás podľa bohatstva svojej slávy posilnil mocou skrze svojho
Ducha na vnútornom človeku a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich
srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými
svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu
lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak aby ste sa dali naplniť celou Božou
plnosťou. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to všetko
môže urobiť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, tomu sláva v
cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.
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Jednota tela — Cirkvi
Preto vás napomínam ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili, ako je hodné povolania,
ktorým ste boli povolaní, so všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou,
znášajte sa navzájom v láske. Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo
zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj boli povolaní k jednej

nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec
všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Každému z nás
však bola daná milosť podľa miery Kristovho daru. Preto je povedané: Keď
vystúpil na výšiny, zajal zajatcov a ľuďom dal dary. A čo iné znamená
„vystúpil“, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý,
čo aj vystúpil nad všetky nebesia, aby všetko naplnil. A on ustanovil jedných za
apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za zvestovateľov evanjelia, iných
ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na
budovanie Kristovho tela, až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania
Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť
Krista. Aby sme už neboli nedospelí, sem-tam hádzaní a zmietaní závanom
hocijakého učenia — ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a úkladným zvádzaním
na blud. Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je
hlava, z neho rastie celé telo, pevne spojené vzájomne sa podporujúcimi kĺbmi a
buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej časti.
Starý a nový život
Hovorím teda a dosvedčujem v Pánovi toto: Nežite už tak, ako žijú pohania v
márnosti svojho zmýšľania, so zatemnenou mysľou, odcudzení Božiemu životu
pre ich nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zatvrdenosť ich srdca. Vo svojej
otupenosti sa oddali necudnostiam, aby nenásytne páchali každú nečistotu. Vy
ste sa však u Krista takým veciam neučili, ak ste o ňom naozaj počuli a boli ste
v ňom vyučení podľa pravdy, ktorá je v Ježišovi. Vyzlečte si starého človeka s
predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie klamnými žiadosťami, obnovte
sa duchovným zmýšľaním a oblečte si nového človeka, stvoreného podľa
Božieho obrazu v spravodlivosti a svätosti pravdy.
Pravidlá nového života
Preto odhoďte lož a každý hovorte pravdu svojmu blížnemu, lebo sme si
navzájom údmi. Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vaším
hnevom. Nedávajte miesto diablovi. Zlodej nech už nekradne, ale radšej nech
pracuje a vlastnými rukami zarába, aby sa mal o čo rozdeliť s núdznym. Nech z
vašich úst nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na budovanie, kde treba, aby
počúvajúcim prinášalo milosť. Nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, ktorého
pečať nosíte na deň vykúpenia. Odhoďte každé rozhorčenie, vášeň, hnev, krik a
rúhanie so všetkou zlobou. A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si
navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi.

VÝZVA NA TENTO TÝŽDEŇ:
Pokúsim sa vybrať si lepší podiel, ako Mária. Nájdem si čas na
kvalitnú modlitbu, čítanie Božieho slova, alebo nejakej duchovnej
literatúry.

