FARSKÉ OZNAMY – 21. 10. 2019 – 27. 10. 2019
Pondelok:
21. 10.

Féria
17.00 + Márie Běhalová (1. výročie smrti)

Utorok:
22. 10.

Sv. Jána Pavla II., pápeža, ľubovoľná spomienka
8.00 – za zdravie a Božie požehnanie rod. Budinskej

Streda:
23. 10.

Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, ľubovoľná spomienka
17.00 + z rodiny Žiakovej a Užíkovej

Štvrtok:
24. 10.

Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa, ľubovoľná spomienka
8.00 + Július

Piatok:
25. 10.

Féria, za účastí detí, modlitba ruženca deti
17.00 + Štefan Šteuček (30. výročie smrti)

Sobota:
26. 10.

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
8.00 + Eva, Vladimír a Ján Streleckí

Nedeľa:
30. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK, slávnosť
27. 10.
10.00 – za veriacich farnosti
Príležitostné oznamy:
1. Dnes je Misijná nedeľa, celý mesiac október sa zvlášť modlíme za misie
a misionárov po celom svete.
2. Dnes pri svätých omšiach je celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku
bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a
chudobou. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.
3. Za upratanie kostola ďakujeme sk. č. 9.
4. Z pohrebu zosnulej Márie obetovali Bohu známi na kostol 20,- Eur.
Nech Pán Boh štedro odmení.
5. Stretnutie Modlitby matiek bude v tomto týždni v piatok po sv. omši
v pastoračnej miestnosti.
6. V noci z 26. na 27. októbra sa mení čas. O 03.00 hodine letného času
posúvame hodiny na 02.00 hodinu stredoeurópskeho času.
7. Na budúcu nedeľu pozývam mužov a chlapcov k modlitbe posvätného
ruženca pred sv. omšou.
8. Ďakujem za spoločenstvo počas Púte do Sv. Zeme, verím, že duchovné
ovocie budeme spoločne neustále zažívať.

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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Pozemská a nebeská svätyňa
Teda aj prvá zmluva mala bohoslužobné predpisy a pozemskú svätyňu. Bol
zhotovený prvý stan, v ktorom bol svietnik, stôl a predkladané chleby.
Nazýva sa svätyňou. Za druhou oponou bol stan, ktorý sa volá svätyňa
svätých. K nej patril zlatý kadidlový oltár, archa zmluvy, obložená zo
všetkých strán zlatom, a v nej zlatá nádoba s mannou, Áronova palica, ktorá
vypučala, a tabule zmluvy. Nad ňou boli cherubi slávy, ktorí zatieňovali
vrchnák archy zmluvy. O tom teraz podrobne netreba hovoriť. Odkedy je to
takto zariadené, stále vchádzajú do prvého stanu kňazi, ktorí tam konajú
bohoslužbu. Do druhého však vstupuje iba sám veľkňaz raz do roka, nie však
bez krvi, ktorú prináša za svoje priestupky a za priestupky ľudu. Takto Duch
Svätý ukazuje, že kým stojí prvý stan, nie je ešte zjavná cesta do svätyne. To
je prirovnanie pre terajší čas, keď sa prinášajú dary a obety, ktoré nemôžu vo
svedomí urobiť dokonalým toho, kto koná bohoslužbu; spočívajú iba v
pokrmoch, nápojoch a v rozličných umývaniach, čo sú len vonkajšie
predpisy, ktoré platia do času nápravy. Keď však prišiel Kristus, veľkňaz
budúceho dobra, cez väčší a dokonalejší stan, nie rukou zhotovený, čiže nie z
tohto stvoreného sveta, raz navždy vošiel do svätyne, no nie s krvou capov a
teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie. Veď ak už
pokropenie krvou capov a býkov a popol z jalovice posväcuje poškvrnených,
aby boli telesne čistí, o to viac krv Krista, ktorý mocou večného Ducha sám
seba priniesol Bohu ako nepoškvrnenú obetu, očistí nám svedomie od
mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. A preto je
prostredníkom novej zmluvy, aby prisľúbenie večného dedičstva dosiahli
všetci, čo sú povolaní — lebo podstúpil smrť, aby ich vykúpil z previnení
spáchaných počas prvej zmluvy. Tam, kde je závet, musí sa dokázať smrť
toho, kto ho zhotovil. Len závet zomrelých je platný, nie je však platný, kým
žije ten, kto ho zhotovil. Preto ani prvá zmluva nebola uzavretá bez krvi. Lebo
keď Mojžiš oznámil celému ľudu všetky prikázania, podľa Zákona vzal krv
teliat a capov, vodu, šarlátovú vlnu a yzop a pokropil samu knihu i všetok

ľud, hovoriac: Toto je krv zmluvy, ktorú nariadil pre vás Boh. Podobne
pokropil krvou aj stan a všetko bohoslužobné náčinie. Takto sa podľa Zákona
takmer všetko očisťuje krvou a bez preliatia krvi niet odpustenia.
Odstránenie hriechu Kristovou obetou
Bolo nevyhnutné takýmto spôsobom očisťovať napodobeniny nebeských
vecí, no samy nebeské veci treba očisťovať lepšími obetami. Veď Kristus
nevošiel do svätyne zhotovenej rukou, ktorá je len predobrazom pravej, ale
do samého neba, aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou. Ani nie preto,
aby samého seba viackrát obetoval ako veľkňaz, ktorý rok čo rok vchádza do
svätyne s cudzou krvou. Veď ináč by bol musel od založenia sveta trpieť
mnohokrát. On sa však zjavil teraz na konci vekov, raz a navždy, aby
obetovaním seba zničil hriech. A ako každý človek umiera len raz a potom
bude súd, tak aj Kristus bol len raz obetovaný, aby vzal na seba hriechy
mnohých, a druhý raz sa zjaví nie pre hriech, ale na spásu tým, čo ho
očakávajú.
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Zákon je len tieňom budúcich dobier, a nie vlastným obrazom vecí, preto
nikdy nemôže tými istými obetami, prinášanými ustavične každý rok, urobiť
dokonalými tých, čo prichádzajú. Vari by ich neprestali prinášať, keby tí, čo
konajú bohoslužbu, boli raz navždy očistení a necítili by už vo svedomí, že
majú hriechy? Ale práve nimi sa z roka na rok pripomínajú hriechy. Je predsa
nemožné, aby krv býkov a capov odstraňovala hriechy. A preto keď Kristus
prichádza na svet, hovorí: Obety ani dary si neželáš, ale dal si mi
telo. Spaľované obety ani obety za hriech sa ti nepáčili. Vtedy som
povedal: Hľa, prichádzam, vo zvitku knihy je o mne napísané, aby som plnil
tvoju vôľu, Bože. Najprv hovorí: Obety ani dary, ani spaľované obety, ani
obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili — a tie sa predsa prinášajú podľa
Zákona. Vtedy povedal: Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu. Ruší
prvé, aby ustanovil druhé. V tejto vôli sme raz navždy posvätení obetou tela
Ježiša Krista. Každý kňaz stojí a koná denne bohoslužbu a veľa ráz prináša
tie isté obety, ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy. No Kristus priniesol
jednu obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. Odvtedy čaká, kým
mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy. Jednou obetou
totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú. Dosvedčuje nám to i Duch
Svätý, keď hovorí: Toto je zmluva, ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch,
hovorí Pán: Svoje zákony vložím do ich sŕdc a vpíšem im ich do mysle; a na
ich hriechy a ich neprávosti si už viac nespomeniem. Kde sú však hriechy
odpustené, tam už vôbec netreba obety za hriech.

Povzbudenie a varovanie
Bratia, keď teda máme smelú dôveru vojsť skrze Ježišovu krv do
svätyne, po novej a živej ceste, ktorú nám otvoril cez oponu, čiže cez svoje
telo, a keď máme veľkého kňaza nad Božím domom, pristúpme s
úprimným srdcom v plnej istote viery, so srdcom očisteným od zlého
svedomia a s telom obmytým čistou vodou. Neochvejne sa pridŕžajme
nádeje, ktorú vyznávame, lebo ten, čo nám dal prisľúbenia, je
verný. Venujme pozornosť jeden druhému, aby sme sa povzbudzovali k
láske a dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú
niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým väčšmi, čím väčšmi
vidíte, že sa blíži Kristov deň. Veď ak dobrovoľne hrešíme po tom, čo sme
prijali poznanie pravdy, niet už viac obety za hriechy, ale iba hrozné
očakávanie súdu a žeravý oheň, ktorý strávi odporcov. Ak niekto poruší
Mojžišov zákon, zomrie bez milosrdenstva na základe svedectva dvoch
alebo troch svedkov. Uvážte, o čo horší trest si zaslúži ten, čo pošliape
Božieho Syna, zneváži krv zmluvy, ktorou bol posvätený, a potupí Ducha
milosti. Veď poznáme toho, kto povedal: Mne patrí pomsta, ja sa
odplatím. A ďalej: Pán bude súdiť svoj ľud. Hrozné je padnúť do rúk
živého Boha. Rozpamätajte sa na tie prvé dni, v ktorých ste boli osvietení
a prekonali ste veľký boj v utrpeniach. Boli ste vystavení verejnému
hanobeniu a sužovaniu, inokedy ste boli spoločníkmi tých, ktorých stihlo
to isté. Veď ste trpeli spolu s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás
obrali o majetok, lebo ste vedeli, že máte lepší a trvalejší majetok. Preto
nestrácajte dôveru, lebo bude bohato odmenená. Potrebujete vytrvať, aby
ste plnením Božej vôle dosiahli prisľúbenie. Veď už len celkom krátky
čas a príde ten, čo má prísť, nebude meškať. Avšak môj spravodlivý z
viery bude žiť, ale kto odpadne, v tom nebude mať moja duša
zaľúbenie. My však nie sme tí, ktorí ustupujú k záhube, ale ľudia viery k
zachovaniu duše.

VÝZVA NA TENTO TÝŽDEŇ:
Láska je vynaliezavá a spôsobov, ako môžeme napĺňať Ježišovu
výzvu, aby sme ohlasovali evanjelium všetkým, je nespočetné
množstvo. Skúsim niečo...

DOMÁCA ÚLOHA PRE DETI A MLADÝCH:
Budem rozmýšľať, aké semienko zasial Pán Boh do môjho srdca.

