FARSKÉ OZNAMY – 14. 10. 2019 – 20. 10. 2019
Pondelok:
14. 10.

Sv. Kalixta I., pápeža, mučeníka, spomienka

Utorok:
15. 10.

Sv. Terézie od Ježiša, panny a uč. Cirkvi, spomienka
18.00 - za zosnulých členov Ružencového bratstva

Streda:
16. 10.

Sv. Hedvigy, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka
18.00 + Rudolf Ferenc (10. výročie smrti)

Štvrtok:
spomienka
17. 10.

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka,

Piatok:
18. 10.

Sv. Lukáša, evanjelistu
17.00 za živých členov Ružencového bratstva

Sobota:
19. 10.

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
8.00 + Terézia a Milan

8.00 + Pavol a Ingrid

Nedeľa:
29. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK, slávnosť
20. 10.
10.00 – za veriacich farnosti
Príležitostné oznamy:
1. O upratanie kostola v týždni prosíme sk. č. 9: Oľga Strelecká, Marta Koreňová,
Kvetoslava Sabaková.
2. Stretnutie Modlitby matiek bude v tomto týždni v piatok po sv. omši
v pastoračnej miestnosti.
3. Na budúci týždeň bude pravidelná zbierka pre potreby farnosti.
4. Sme v mesiaci 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.
5. Október je „MIMORIADNY MISJNÝ MESIAC“.
6. Od 7. 10. do 14. 10. budeme na farskej púti vo Svätej Zemi. Zastupovať
v našej farnosti budú kňazi z Važca. V prípade potreby volajte vdp. Mgr.
Romana Šemráka, pána farára z Važca na číslo 0903 207 137, alebo Mgr.
Ľubomíra Laškotyho, riaditeľa Komisie pre mládež v Spišskej diecéze na číslo
0911 223 067.
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Preto nechajme teraz začiatky učenia o Kristovi a venujme sa tomu, čo vedie
k dokonalosti. Neklaďme znova základy o pokání z mŕtvych skutkov a o viere
v Boha, z učenia o krstoch, kladení rúk, zmŕtvychvstaní a o večnom súde. A
to aj urobíme, ak to Boh dovolí. Pretože tých, ktorí už raz boli osvietení,
okúsili nebeský dar a majú účasť na Duchu Svätom, okúsili dobré Božie slovo
i moc budúceho veku a potom odpadli, nie je možné znova obnovovať k
pokániu, pretože v sebe opäť križujú Božieho Syna a vystavujú ho na
posmech. Aj zem, keď vpíja dážď, čo na ňu často padá, a rodí rastliny
užitočné pre tých, čo ju obrábajú, má účasť na požehnaní Boha. Ak však rodí
tŕnie a bodľačie, je bezcenná a blízka prekliatiu a nakoniec býva
vypálená. Milovaní, aj keď takto hovoríme, sme presvedčení, že vy ste na tom
lepšie a máte bližšie k spáse. Veď Boh nie je nespravodlivý, že by zabudol na
vaše dielo a na lásku, ktorú ste prejavili jeho menu, keď ste slúžili a ešte
slúžite svätým. Túžime však, aby každý z vás prejavoval rovnakú horlivosť
za plné rozvinutie nádeje až do konca, aby ste nezleniveli, ale aby ste
napodobňovali tých, čo sú pre vieru a trpezlivosť dedičmi prisľúbení.
Spoľahlivosť Božích prisľúbení
Keď Boh dával Abrahámovi prisľúbenie a nemal nikoho väčšieho, na koho
by prisahal, prisahal na seba samého slovami: Veru, hojne ťa požehnám a
veľmi ťa rozmnožím. A tak Abrahám trpezlivo čakal a dosiahol splnenie
prisľúbenia. Ľudia totiž prisahajú na niekoho väčšieho od seba a prísaha je
pre nich potvrdením ukončenia každého sporu medzi nimi. A pretože Boh
chcel dedičom prisľúbenia presvedčivo dokázať nezmeniteľnosť svojho
rozhodnutia, zaručil sa prísahou, aby sme v týchto dvoch nezmeniteľných
veciach, v ktorých Boh nemôže klamať, mali silné povzbudenie my, čo sme
našli útočisko v tom, že sa budeme verne pridŕžať ponúkanej nádeje. Máme
ju ako istú a pevnú kotvu duše, ktorá siaha až dovnútra, za oponu, kde za nás
vošiel Ježiš ako predchodca, keď sa stal veľkňazom naveky na spôsob
Melchisedeka.
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Melchisedek — predobraz Krista
Tento Melchisedek, kráľ Šalému, kňaz najvyššieho Boha, vyšiel v ústrety
Abrahámovi, keď sa Abrahám vracal z porážky kráľov, a požehnal
ho. A Abrahám mu zo všetkého dal desiatok. Jeho meno sa prekladá najprv
ako Kráľ spravodlivosti, potom však aj Kráľ Šalému, čo znamená Kráľ
pokoja. Je bez otca, bez matky, bez rodokmeňa; jeho dni nemajú začiatok a
jeho život je bez konca. A tak podobný Božiemu Synovi ostáva navždy
kňazom. Dobre si všimnite, aký je veľký, keď mu aj patriarcha Abrahám dal
desiatok z najlepšej koristi. A tak aj tí, čo zo synov Léviho prijímajú kňazskú
službu, majú príkaz prijímať od ľudí desiatky podľa Zákona, totiž od
vlastných bratov, i keď aj oni pochádzajú z Abrahámových bedier. No ten, čo
si z nich neodvodzuje svoj pôvod, prijal desiatok od Abraháma a požehnal
toho, ktorý mal prisľúbenie. Veď je nesporné, že väčší požehnáva
menšieho. Tu prijímajú desiatky smrteľní ľudia, tam zasa ten, o ktorom máme
svedectvo, že žije. Ba dalo by sa povedať, že skrze Abraháma odovzdával
desiatky aj Lévi, hoci sám desiatky dostával. Veď bol ešte v bedrách otca,
keď mu Melchisedek vyšiel v ústrety. Keby sa teda dokonalosť dala
dosiahnuť prostredníctvom levitského kňazstva, veď na jeho základe dostal
ľud Zákon, načo by bolo treba ustanoviť ešte iného kňaza na spôsob
Melchisedeka a neostať pri kňazstve na spôsob Árona? Veď ak sa mení
kňazstvo, nevyhnutne sa musí zmeniť aj Zákon. A ten, o ktorom sa to hovorí,
je z iného kmeňa, z ktorého nikto nekonal službu pri oltári. Veď je zrejmé, že
náš Pán pochádzal z Júdu a vo vzťahu k tomuto kmeňu Mojžiš nič nepovedal
o kňazoch. A je to ešte zrejmejšie, keď povstáva iný kňaz, podobný
Melchisedekovi, ktorý sa ním nestal podľa predpisu zákona o telesnom
pôvode, ale mocou nezničiteľného života. Veď o ňom znie svedectvo: Ty si
kňaz naveky na spôsob Melchisedeka. Tým sa ruší predchádzajúce
prikázanie, lebo je slabé a neužitočné. Veď Zákon nič nepriviedol k
dokonalosti; uvedená bola iba lepšia nádej a skrze ňu sa blížime k Bohu. A to
sa nestalo bez prísahy. Tamtí sa totiž stali kňazmi bez prísahy. Tento však s
prísahou toho, čo mu povedal: Pán prisahal a nebude ľutovať: Ty si kňaz
naveky. A preto sa Ježiš stal ručiteľom o toľko lepšej zmluvy. Navyše
levitských kňazov muselo byť mnoho, lebo smrť im bránila ostať nimi
natrvalo. No tento, pretože zostáva naveky, má kňazstvo, ktoré neprechádza
na iného. A preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho
prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral. Veď bolo
aj vhodné, aby sme mali takého veľkňaza — svätého, nevinného,

nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov, povýšeného nad nebesia, ktorý
nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy
a potom aj za hriechy ľudí. Veď on to vykonal raz navždy, keď obetoval
samého seba. Zákon totiž ustanovuje za veľkňazov ľudí podrobených
slabostiam, no slovo prísahy, ktorá odznela po Zákone, ustanovuje Syna
dokonalého naveky.
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Veľkňaz novej a lepšej zmluvy
Zo všetkého, o čom hovoríme, je hlavné toto: máme takého veľkňaza, ktorý
si zasadol po pravici trónu Velebnosti v nebesiach ako služobník svätyne a
pravého stanu, ktorý postavil Pán, a nie človek. Veď každý veľkňaz je
ustanovený na to, aby prinášal dary a obety, preto aj on musel mať niečo, čo
by obetoval. Keby bol na zemi, nemohol by byť kňazom, pretože tu sú tí, čo
prinášali dary podľa Zákona. No oni slúžia obrazu a tieňu nebeskej
skutočnosti, ako to bolo prikázané Mojžišovi, keď sa chystal zhotoviť
stan: Hľaď — povedal mu —, aby si všetko urobil podľa vzoru, ktorý ti bol
ukázaný na vrchu. Teraz však dostal o toľko vznešenejšiu službu, o koľko je
lepšia zmluva, ktorej je prostredníkom, lebo je ustanovená lepšími
prisľúbeniami. Veď keby tá prvá bola bývala bez chyby, nebolo by sa hľadalo
miesto pre druhú. Keď ich karhá, hovorí: Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, a
uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu. Nie takú zmluvu,
ako som uzavrel s ich otcami v ten deň, keď som ich vzal za ruku, aby som
ich vyviedol z egyptskej krajiny. Oni totiž nezotrvali pri mojej zmluve a ja
som ich opustil, hovorí Pán. Lebo toto je zmluva, ktorú uzavriem s domom
Izraela po tých dňoch, hovorí Pán. Svoje zákony vložím do ich mysle a
napíšem ich na ich srdcia. Budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. A
nikto už nebude poúčať svojho blížneho ani brat svojho brata slovami:
„Poznaj Pána!“, lebo ma budú poznať všetci, od najmenšieho po
najväčšieho, pretože sa zľutujem nad ich neprávosťami a na ich hriechy si
viac nespomeniem. Keď povedal novú, vyhlásil prvú za zastaranú. Čo však
zostarlo a je prežité, blíži sa k zániku.

VÝZVA NA TENTO TÝŽDEŇ:
Iba jeden malomocný sa vrátil poďakovať. Skúsime tento týždeň
viac ďakovať ako prosiť.

DOMÁCA ÚLOHA PRE DETI A MLADÝCH:
Rozdelím sa s niečím čo mám rád.

