FARSKÉ OZNAMY – 30. 9. 2019 – 6. 10. 2019
Pondelok:
30. 9.

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
18.00 + Ján Fendek

Utorok:
1. 10.

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
8.00 + Štefan a Anna Poračkoví

Streda:
2. 10.

Svätých anjelov strážcov
18.00 - za zdravie a Božie požehnanie rod. Budinskej

Štvrtok:
3. 10.

Féria
8.00 + Michal, Mária, Anna

Piatok:
4. 10.

Sv. Františka Assiského, spomienka – za účastí detí
18.00 – za zdravie a Božie pož. rod. Juríkovej a Lehotskej

Sobota:
5. 10.

Sv. Faustíny Kowalskej, ľubovoľná spomienka

Nedeľa:
27. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK, slávnosť
6. 10.
10.00 – za veriacich farnosti
Príležitostné oznamy:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Bohu známa obetovala pre potreby farnosti 20,- Eur. Zbierka pre potreby farnosti
z minulej nedele bola 163,55,- EUR. Nech Pán Boh štedro odplatí Vašu štedrosť.
Ďakujeme za upratanie kostola sk. č. 8.
Stretnutie Modlitby matiek bude v tomto týždni v piatok po sv. omši v pastoračnej
miestnosti.
V týždni bude prvý piatok v mesiaci, spovedať budem pol hodinu pred každou sv.
omšou, ku chorým pôjdem vo piatok o 9.00.
Výmena kartičiek Ružencového bratstva bude na budúcu nedeľu o 14.00 v kostole
po modlitbe Fatimskej soboty. Pozývam k účasti všetkých členov Ružencového
bratstva.
Vstupujeme do mesiaca október, ktorý je ružencovým mesiacom. Ruženec je
evanjeliová modlitba. Pripomína nám akým spôsobom sa Božie slovo z Božieho
rozhodnutia zapojilo do ľudských osudov a uskutočnilo dielo vykúpenia. Pozývam
nás všetkých k väčšej účasti na modlitbe ruženca pred sv. omšou.
Október je „MIMORIADNY MISJNÝ MESIAC“. Cieľom je pripomenúť
storočnicu encykliky pápeža Benedikta XV. o činnosti misionárov vo svete
a zároveň ma pomôcť obnoviť vedomie zodpovednosti za misie Cirkvi
a evanjelizácie celého sveta.

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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List sv. apoštola Pavla Títovi 3
Vytrvalosť v dobrých skutkoch
1
Pripomínaj im, aby sa podrobovali vladárom a vrchnostiam, aby poslúchali,
aby boli pripravení na každé dobré dielo,2 aby nikoho neohovárali, aby neboli
svárliví, ale priateľskí, a aby preukazovali miernosť všetkým ľuďom.3 Veď aj
my sme boli kedysi nerozumní a neposlušní, blúdili sme, boli sme otrokmi
všelijakých žiadostivostí a rozkoší, žili sme v zlobe a závisti, odporní,
nenávideli sme jedni druhých.4 Ale keď sa zjavila dobrotivosť nášho
Spasiteľa, Boha, a jeho láska k ľuďom,5 zachránil nás nie pre skutky
spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva,
kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom,6 ktorého na nás štedro
vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa,7 aby sme sa ospravedlnení jeho
milosťou stali dedičmi podľa nádeje večného života.8 Spoľahlivé je toto slovo
a chcem, aby si na to kládol dôraz, aby tí, čo uverili v Boha, usilovali sa
vynikať v dobrých skutkoch. Toto je dobré a pre ľudí užitočné.9 Vyhýbaj sa
však hlúpym sporom, rodokmeňom, svárom a hádkam o Zákone; sú totiž
neužitočné a márne.10 Bludárovi sa po jednom — dvoch napomenutiach
vyhýbaj,11 veď vieš, že taký človek je na bludnej ceste; hreší a sám sa
odsudzuje.
Osobné príkazy a pozdravy
12
Keď pošlem k tebe Artemasa alebo Tychika, usiluj sa prísť ku mne do
Nikopolisu, lebo som sa rozhodol, že tam prezimujem.13 Zénasa, znalca
Zákona, a Apolla starostlivo vychystaj na cestu, aby im nič nechýbalo.14 Nech
sa aj naši naučia vynikať v dobrých skutkoch tam, kde je naliehavá potreba,
aby nezostali bez ovocia.15 Pozdravujú ťa všetci, ktorí sú so mnou. Pozdrav
tých, čo nás milujú vo viere. Milosť nech je s vami všetkými.
List sv. apoštola Filemonovi
Pavol, väzeň Krista Ježiša, a brat Timotej milovanému Filemonovi, nášmu
spolupracovníkovi, sestre Apfii, nášmu spolubojovníkovi Archippovi a

cirkvi, ktorá je v tvojom dome: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca,
a od Pána Ježiša Krista.
Filemonova láska a viera
Ďakujem svojmu Bohu vždy, keď ťa spomínam vo svojich modlitbách,
keď počúvam o tvojej láske a viere, ktorú máš v Pána Ježiša a pre dobro
všetkých svätých. Kiežby sa tvoja účasť na spoločnej viere prejavila v
tom, že spoznáš, čo všetko dobré môžeme urobiť pre Krista. Veľmi som
sa totiž zaradoval a povzbudil z tvojej lásky, brat môj, pretože sa vďaka
tebe osviežili srdcia svätých.
Pavlov príhovor za Onezima
Hoci by som ti v Kristovi mohol smelo rozkázať, čo sa patrí, pre lásku ja,
Pavol, starec a teraz i väzeň pre Ježiša Krista radšej prosím: Prosím ťa za
svojho syna Onezima, ktorého som splodil v putách. Kedysi ti bol
neužitočný, ale teraz je užitočný aj tebe, aj mne. Poslal som ti ho naspäť,
je mi drahý ako moje srdce. Chcel som si ho nechať pri sebe, aby mi
namiesto teba slúžil, keď som v putách pre evanjelium. Ale nechcel som
urobiť nič bez tvojho súhlasu, aby tvoja dobrota nebola vynútená, ale
dobrovoľná. Veď azda preto na chvíľu odišiel, aby si ho prijal navždy, už
nie ako otroka, ale viac ako otroka, ako milovaného brata, milého najmä
mne, no tým viac tebe — aj podľa tela, aj v Pánovi. Ak ma teda pokladáš
za druha, prijmi ho ako mňa samého. Ak ťa však v niečom poškodil alebo
ak ti je niečo dlžný, pripíš to na môj účet. Ja, Pavol, píšem vlastnou rukou;
ja to zaplatím. Nechcel by som ti pripomínať, že si mi dlžný aj samého
seba. Áno, brat, kiežby som mal z teba úžitok v Pánovi. Poteš moje srdce
v Kristovi! Písal som ti v dôvere v tvoju poslušnosť; veď viem, že urobíš
aj viac, ako hovorím. Súčasne však prosím: Priprav mi pohostinné
prístrešie. Lebo dúfam, že pre vaše modlitby vám budem vrátený ako dar.
Pozdravuje ťa Epafras, môj spoluväzeň v Kristovi Ježišovi, aj moji
spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš. Milosť Pána Ježiša
Krista nech je s vaším duchom.
List Hebrejom 1
Boh prehovoril vo svojom synovi
Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom ústami
prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého
ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. On je odblesk
jeho slávy a obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojím mocným slovom.

Keď vykonal očistenie od hriechov, posadil sa po pravici Velebnosti na
výsostiach.
Syn prevyšuje anjelov
Stal sa o toľko dôstojnejším od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil
než oni. Veď komu kedy z anjelov Boh povedal: Ty si môj syn, ja som ťa
dnes splodil? A opäť: Ja budem jeho otcom a on mi bude synom? A keď
uvádza Prvorodeného na svet, znova hovorí: Nech sa mu klaňajú všetci
Boží anjeli! O anjeloch hovorí: Svojich anjelov robí vetrami a svojich
služobníkov ohnivými plameňmi. O Synovi však: Tvoj trón, Bože, je na
veky vekov a žezlo tvojho práva je žezlom tvojho kráľovstva. Miloval si
spravodlivosť a nenávidel neprávosť, preto ťa Boh, tvoj Boh,
pomazal olejom plesania nad tvojich druhov. A ešte: Ty, Pane, si na
začiatku založil zem a nebesia sú dielom tvojich rúk. Ony sa pominú, ale
ty zostávaš; a všetci zostarnú ako odev a zvinieš ich ako plášť, ako odev a
zmenia sa. Ty si však ten istý a tvoje roky neprestanú. A kedy ktorému z
anjelov povedal: Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich
nepriateľov za podnožku tvojim nohám? Vari nie sú všetci služobnými
duchmi poslanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu?
List Hebrejom 2 a)
Veľká spása
Preto musíme dávať o to väčší pozor na to, čo sme počuli, aby sme sa
neodchýlili od správneho smeru. Veď ak už slovo povedané skrze anjelov
bolo záväzné a každý priestupok a neposlušnosť dostali spravodlivú
odplatu, ako unikneme my, keď zanedbáme takúto veľkú spásu, ktorú
začal ohlasovať Pán a potvrdili nám ju tí, čo ho počuli?Boh pritom
potvrdzoval svedectvo znameniami, zázrakmi i rozličnými prejavmi moci
a udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle.

VÝZVA NA TENTO TÝŽDEŇ:
„Boží človek, usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku,
trpezlivosť, miernosť.“ V čom budem rásť v tomto týždni ja?

DOMÁCA ÚLOHA PRE DETI A MLADÝCH:
Budem si viac všímať kde môžem pomôcť a pomôžem.

