FARSKÉ OZNAMY
12. 8. 2019 – 18. 8. 2019
Pondelok: Féria
12. 8.
Utorok:
13. 8.

Féria
18.00 + Eva Profantová

Streda:
14. 8.

Sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza mučeníka, spomienka
8.00 - za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu

Štvrtok:
15. 8.

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, prikázaný sviatok
18.00 + Anna, Štefan, Anna

Piatok:
16. 8.

Sv. Štefana Uhorského, ľubovoľná spomienka
18.00 + Terézia a Milan

Sobota:
17. 8.

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
8.00 + Katarína

Nedeľa:
18. 8.

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

Príležitostné oznamy:
1. Bohu známi obetovali na kostol 50,- EUR a 50,- EUR. Z pohrebu
Nataši Žigovej obetovali na kostol 50,- EUR. Nech Pán Boh štedro
odplatí Vašu štedrosť.
2. Dnes je pravidelná zbierku pre potreby farnosti.
3. O upratovanie kostola prosíme sk. č. 5: Eva Urbanová, Zuzana
Kamenická, Mária Polóniová, Adriana Hudačková.
4. Stretnutie Modlitby matiek bude v tomto týždni v piatok po sv. omši
v pastoračnej miestnosti.
5. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa akokoľvek zapojili do príprav 750.
výročia prvej písomnej zmienky Východnej a tiež ďakujem za
pomoc na fare v sobotu.

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

Tel. 044/529 52 58, email: vychodna.fara@gmail.com
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Moji bratia, ktorých milujem a po ktorých túžim, ste mojou radosťou a vencom
slávy, preto stojte pevne v Pánovi, milovaní!
Napomenutia
Napomínam Evodiu, napomínam aj Syntychu, aby rovnako v Pánovi
zmýšľali. Áno, prosím aj teba, ozajstný Syzygos, ujmi sa ich, veď ony sa spolu
so mnou borili za evanjelium aj s Klementom a ostatnými mojimi
spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života. Ustavične sa radujte v
Pánovi. Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom.
Pán je blízko! Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte
Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý
prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi
Ježišovi. Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé,
čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a
chvályhodné. Robte to, čo ste sa naučili, čo ste prijali, počuli a videli na mne. A
Boh pokoja bude s vami.
Vďaka za prijaté dary
Veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že sa už zasa raz rozvinula vaša starostlivosť
o mňa. Pravda, aj predtým ste na to mysleli, ale nemali ste
príležitosť. Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Lebo ja som sa
naučil vystačiť s tým, čo mám. Viem sa aj uskromniť a viem žiť i v hojnosti. Vo
všetkom a do všetkého som zasvätený: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť aj trieť
núdzu.Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Ale dobre ste urobili, že ste
sa ma ujali v mojom súžení. Veď aj vy, Filipania, viete, že odkedy som začal
ohlasovať evanjelium po svojom odchode z Macedónska, ani jedna cirkev
nemala účasť na mojich výdavkoch a príjmoch, jedine vy. Aj do Tesaloniky ste
mi raz, ba aj druhý raz poslali, čo som potreboval. Nie že by som túžil po dare,
ale túžim po ovocí, ktoré sa rozmnožuje vo váš prospech. Dostal som všetko, ba
mám hojnosť; som zaopatrený tým, čo som od vás prijal prostredníctvom
Epafrodita. Je to príjemná obeta ľúbeznej vône, milá Bohu. Môj Boh vám splní
každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša. A Bohu,
nášmu Otcovi, sláva na veky vekov. Amen.

Záverečné pozdravy
Pozdravujte každého svätého v Kristovi Ježišovi. Pozdravujú vás bratia, ktorí sú so
mnou.Pozdravujú vás všetci svätí, najmä tí, čo sú z cisárovho domu. Milosť Pána
Ježiša Krista nech je s vaším duchom. Amen.
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Pozdrav
Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, a brat Timotej svätým v Kolosách a
veriacim bratom v Kristovi: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca.
Pavlova vďaka Bohu
Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša
Krista. Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Krista a o láske, ktorú máte k všetkým
svätým pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v
pravdivom slove evanjelia, ktoré k vám prišlo. Rovnako ako na celom svete aj u vás
prináša ovocie a rastie od toho dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v
pravde. Tak ste sa to naučili od Epafrasa, nášho milovaného spolupracovníka, ktorý
je pre vás verným Kristovým služobníkom. On nám rozprával aj o vašej láske v
Duchu.
Kristova osoba a dielo
Preto aj my, odo dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby
ste vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti boli naplnení poznaním jeho
vôle, aby ste žili hodní Pána a páčili sa mu vždy, keď budete prinášať ovocie v
každom dobrom skutku a rásť v poznaní Boha a aby ste boli posilňovaní každou
mocou podľa sily jeho slávy, ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti. S radosťoubudete
ďakovať Otcovi, ktorý vás urobil účastnými na podiele svätých vo svetle. On nás
vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom
máme vykúpenie a odpustenie hriechov. On je obraz neviditeľného Boha,
prvorodený všetkého tvorstva. Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi,
viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti, všetko je stvorené
skrze neho a pre neho. A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. On je hlavou
tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom
prvenstvo. Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho a
v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho
krvi na kríži. Aj vás, ktorí ste kedysi boli odcudzení a nepriateľskí k Bohu svojím
zmýšľaním a zlými skutkami, teraz s ním zmieril, keď vo svojom pozemskom tele
podstúpil smrť, aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a
bezúhonných, ak totiž vytrváte pevní a stáli vo viere, ak sa neodkloníte od nádeje
evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása všetkému tvorstvu pod nebom. Ja, Pavol,
som sa stal jeho služobníkom.
Pavlova služba cirkvi
Teraz sa radujem, že za vás trpím a dopĺňam vo svojom tele, čo chýba Kristovým
utrpeniam pre dobro jeho tela, ktorým je Cirkev. Ja som sa stal jej služobníkom v

súlade s Božím plánom, ktorý mi bol zverený pre vás, aby som takto naplnil Božie
slovo, tajomstvo ukryté od vekov a od pokolení, ale teraz zjavené jeho svätým. Im
chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. Ním
je Kristus vo vás — nádej slávy. Jeho ohlasujeme, keď vo všetkej múdrosti
napomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka predviedli pred
Boha ako dokonalého v Kristovi. O to sa usilujem a zápasím s jeho mocou, ktorá vo
mne mocne pôsobí.
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Chcem totiž, aby ste vedeli, aký veľký zápas tu vediem za vás i za tých, čo sú v
Laodicei, i za všetkých, čo ma ešte osobne nevideli, aby to povzbudilo ich srdcia a
spojilo v láske, aby tak dosiahli všetko bohatstvo plnosti chápania a poznanie
Božieho tajomstva — Krista. Lebo v ňom sú ukryté všetky poklady múdrosti a
poznania. Toto hovorím preto, aby vás nikto nezviedol falošným
prehováraním. Veď hoci som aj telesne vzdialený, duchom som s vami a radujem sa,
keď vidím váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista.
Plnosť života v Kristovi
Ako ste teda prijali Ježiša Krista, Pána, tak v ňom žite zakorenení a v ňom budovaní,
upevnení vo viere, ako ste sa naučili; rozhojňujte sa vo vzdávaní vďaky. Dajte pozor,
aby vás niekto nepriviedol do otroctva prázdnym a klamným filozofovaním,
založeným na ľudských podaniach, na živloch sveta, a nie na Kristovi. Predsa v ňom
telesne prebýva celá plnosť božstva. Aj vy ste dosiahli plnosť v tom, ktorý je hlavou
každého kniežatstva a mocnosti. V ňom ste aj boli obrezaní obriezkou, vykonanou
nie rukami, ale Kristovou obriezkou — vyzlečením z telesnosti, keď ste s ním boli v
krste pochovaní. Spolu s ním ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho
vzkriesil z mŕtvych.Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v previneniach a neobriezke svojho
tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky previnenia, keď vymazal dlžobný
úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám, a úplne ho zrušil tým, že ho pribil
na kríž. Odzbrojil a verejne odhalil kniežatstvá a mocnosti a cez Krista nad nimi
zvíťazil. Nech vás teda nikto nesúdi za jedenie a pitie, ani za sviatky, novmesiace,
ani za soboty. To sú tiene budúcich vecí, ale skutočnosť je Kristova. Nech vás
nepripraví o víťaznú cenu nikto, kto sa vyžíva v poníženosti a uctievaní anjelov, kto
sa nechá unášať tým, čo videl, bezdôvodne sa nadúva pod vplyvom svojho telesného
zmýšľania. Taký človek sa nedrží hlavy, z ktorej celé telo, vyživované a pospájané
kĺbmi a šľachami, rastie Božím vzrastom.

VÝZVA NA TENTO TÝŽDEŇ:
Ježiš povedal: kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Pokúsim sa
pozerať na moje srdce a zistiť komu patrí? Po čom najviac túži? Čo
predbehlo Boha na prvom mieste? Je Pán Boh na prvom mieste, je
tým pokladom?

