FARSKÉ OZNAMY – 2. 9. 2019 – 8. 9. 2019
Pondelok:
2. 9.
Utorok:
3. 9.
Streda:
4. 9.

Féria – sv. omša na začiatku šk. roka
8.00 – za deti a mládež z našej farnosti a za zamestnancov školy
Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok:
5. 9.

Féria
8.00 +Alžbeta

Piatok:
6. 9.

Féria – prvý piatok mesiaca – sv. omša za účastí detí
18.00 + Jozef a Štefan

Sobota:
7. 9.

Sv. košických mučeníkov, spomienka
7.30 – Fatimská sobota
8.00 + Terézia a Milan

Nedeľa:
8. 9.

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

Féria
18.00 + Anna a Pavol Slávikoví

Príležitostné oznamy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Dnes je Svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva.
Bohuznáma obetovala na kostol 20,- EUR. Nech Pán Boh štedro odplatí Vašu
štedrosť.
Za upratanie kostola ďakujeme sk. č. 6.
V stredu po sv. omši pozývam členov FPR a HRF na pracovné stretnutie.
V týždni je prvý piatok v mesiaci, spovedať budem 30’pred každou sv. omšou.
Ku chorým pôjdem v piatok od 9.00.
Stretnutie Modlitby matiek bude v tomto týždni v piatok po sv. omši v pastoračnej
miestnosti.
Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Výmena kartičiek Ružencového bratstva bude
popoludní o 14.00 po modlitbe ruženca.
Od piatku 6.9. začína opäť Farská súťaž pre deti a mládež. Budú znova dve kategórie
škôlka až 4. ročník a druhá kategória od piateho ročníka až po strednú školu. Trošku
priťažíme v tom, že sa budú zbierať nálepky aj za účasť na sv. omšiach za účasti detí
v piatky a aj v nedele. Nálepky budú rozdelené na dve polovice. Výhercovia získajú
nádherné ceny a tiež skvelý výlet. Zošitky na nálepky si môžete zobrať po sv. omši.
Od piatku po sv. omši opäť začíname klasické stretnutia s mladými. Budúci piatok bude
plánovacie stretnutie, kde sa dohodneme ako budeme celý rok fungovať. Preto je dôležité
prísť.

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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Znamenia Pánovho príchodu
Pokiaľ ide o príchod nášho Pána Ježiša Krista, okolo ktorého budeme
zhromaždení, prosíme vás, bratia, nedajte sa tak rýchlo vyviesť z miery a
zastrašiť nijakým duchom ani slovom, ani listom, údajne naším, ako by už
bol nastal Pánov deň. Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom. Veď
najprv musí nastať odpadnutie od Boha a zjaví sa človek neprávosti, syn
zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo nesie Božie meno
alebo je predmetom úcty, a to tak, že sa posadí do Božieho chrámu a bude
sa vydávať za Boha. Nepamätáte sa, že som o tom už hovoril, keď som bol
u vás? A teraz viete, čo ho zdržiava, aby sa zjavil skôr, ako nastane jeho
čas. To tajomstvo neprávosti už pôsobí, ale len skryte, dokiaľ nebude
odstránený ten, čo tomu zabraňuje. A potom sa zjaví ten bezbožník,
ktorého Pán Ježiš zahubí dychom svojich úst a zničí svojím slávnym
príchodom; toho, čo príde pôsobením satana s celou jeho mocou,
znameniami a lživými zázrakmi,a všemožnou neprávosťou bude zvádzať
tých, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. Preto Boh
na nich zosiela moc bludu, aby uverili lži a boli odsúdení všetci, čo neverili
pravde, ale si obľúbili neprávosť.
Povolaní na spásu
My však sme povinní ustavične ďakovať Bohu za vás, bratia Pánom
milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvých na spásu a posvätil Duchom a
vierou v pravdu. K tomu vás povolal naším evanjeliom, aby ste získali
slávu nášho Pána Ježiša Krista. Tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa
podania, ktorému ste sa naučili, či naším slovom, či listom. Ale sám náš
Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a v milosti nám
dal večnú útechu a dobrú nádej, nech poteší vaše srdcia a upevní ich v
každom dobrom skutku a slove.
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Modlite sa za nás
Napokon, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo rýchlo šírilo a
oslavovalo všade tak ako u vás, aby sme boli vytrhnutí z moci nečestných a
zlých ľudí. Veď všetci nemajú vieru. No verný je Pán, ktorý vás utvrdí a
ochráni pred zlom. Dôverujeme vám v Pánovi, že konáte a budete konať, čo
vám prikazujeme. A Pán nech vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej
trpezlivosti.
Výstraha pred lenivosťou
Prikazujeme vám, bratia, v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili
každého brata, ktorý žije neporiadne, a nie podľa podania, ktoré ste prijali od
nás. Sami totiž viete, ako nás treba napodobňovať, pretože sme nežili medzi
vami neporiadne. Chlieb sme od nikoho zadarmo nejedli, ale dňom i nocou
sme v námahe a lopote pracovali, aby sme neboli na ťarchu nikomu z vás. Nie
že by sme na to nemali právo, ale aby sme boli pre vás vzorom, ktorý máte
napodobňovať. A keď sme boli u vás, prikazovali sme vám: Ak niekto nechce
pracovať, nech ani neje! Počúvame totiž, že niektorí medzi vami žijú
neporiadne, nič nerobia, ale zaoberajú sa zbytočnosťami. Takým prikazujeme
a napomíname ich v Pánovi Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak
jedli svoj chlieb. Vy však, bratia, neochabujte v konaní dobra. Ak niekto
neposlúchne naše slovo v tomto liste, toho si poznačte a nestýkajte sa s ním,
nech sa hanbí. Nepokladajte ho však za nepriateľa, ale napomínajte ho ako
brata.
Požehnanie
Sám Pán pokoja nech vám dá pokoj vždy a každým spôsobom. Pán nech je s
vami všetkými! Pozdrav je písaný mojou, Pavlovou, rukou. To je overením
každého listu. Takto píšem. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami
všetkými.
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Pozdrav
Pavol, apoštol Krista Ježiša z poverenia Boha, nášho Spasiteľa, a Krista
Ježiša, našej nádeje,Timotejovi, svojmu pravému synovi vo viere: Milosť,
milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána.
Varovanie pred falošnou náukou
Prosím ťa, ako som ťa žiadal, keď som odchádzal do Macedónska, aby si
zostal v Efeze a napomínal určitých ľudí, nech neučia inak. Nech sa
nezaoberajú bájami a nekonečnými rodokmeňmi, ktoré vyvolávajú skôr

hádky a neslúžia Božiemu plánu spásy vo viere. Cieľom takéhoto
napomínania je láska prameniaca z čistého srdca, z dobrého svedomia a
úprimnej viery. Niektorí z nich sa odchýlili a obrátili sa k prázdnym
rečiam. Chcú byť učiteľmi Zákona, ale nechápu ani čo hovoria, ani na čom
tak neústupčivo trvajú. Vieme však, že Zákon je dobrý, ak ho človek používa
podľa jeho zámeru a uvedomuje si, že Zákon nie je určený spravodlivému,
ale pre tých, čo prestupujú Zákon, pre vzdorovitých, bezbožných a
hriešnikov, pre nehanebníkov a svetákov, pre otcovrahov a matkovrahov, pre
vrahov vôbec, pre smilníkov a súložníkov s mužmi, pre obchodníkov s
ľuďmi, pre klamárov a krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa ešte prieči
zdravému učeniu podľa evanjelia slávy požehnaného Boha, ktoré mi bolo
zverené.
Vďaka za Božie milosrdenstvo
Vzdávam vďaku Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi, ktorý ma posilnil, lebo ma
uznal za verného a ustanovil ma do služby, mňa, ktorý som sa predtým rúhal,
bol som prenasledovateľ a násilník. Dostalo sa mi však milosrdenstva, lebo
som konal z nevedomosti v neviere. Nadmieru sa však rozhojnila milosť
nášho Pána s vierou a láskou, ktoré sú v Ježišovi Kristovi. Spoľahlivé je toto
slovo a hodno, aby bolo úplne prijaté: Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť
hriešnikov. Ja som prvý z nich.Ale dostalo sa mi milosrdenstva preto, aby na
mne ako na prvom Ježiš Kristus ukázal celú svoju zhovievavosť, aby to
slúžilo ako príklad pre tých, čo v neho uveria, a aby tak získali večný
život. Kráľovi vekov, nepominuteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu
česť a sláva na veky vekov. Amen. Predkladám ti tento príkaz, syn môj,
Timotej, v súlade s predchádzajúcimi proroctvami o tebe, aby si pomocou
nich bojoval dobrý boj, aby si mal vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí
zavrhli a tak stroskotali vo viere. Medzi nimi je Hymeneus a Alexander,
ktorých som odovzdal satanovi, aby sa odnaučili rúhať.

VÝZVA NA TENTO TÝŽDEŇ:
Pokora je pravda, pýcha je klamstvo.
Kto som naozaj ja a kto sú naozaj moji blížni?
Skúsme sa v tomto týždni na seba pozrieť tak ako na nás pozerá
Nebeský Otec. V tom je pravda, lebo On nás pozná lepšie ako sa
poznáme my.

