FARSKÉ OZNAMY – 11. 11. 2019 – 17. 11. 2019
Pondelok:
11. 11.
Utorok:
12. 11.
Streda:
13. 11.
Štvrtok:
14. 11.
Piatok:
15. 11.
Sobota:
16. 11.
Nedeľa:
17. 11.

Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
hlavný patrón Spišskej diecézy
17.00 + Pavol a Zuzana
Sv. Jozafáta, biskupa mučeníka, spomienka
17.00 + Ján
Féria
17.00 + Pavol a Anna
Féria
8.00 + z rodiny Šimunkovej, Kubalošovej, Brtanovej
Féria, za účastí detí
17.00 – za zdravie a Božie pož. pre Oskara, Zuzanu a Viktora
Sv.Gertrúdy, panny, ľubovoľná spomienka
8.00 + z rodiny Fendekovej
33. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK, slávnosť
10.00 – za veriacich farnosti

Príležitostné oznamy:
1. Dve Bohu známe obetovali na kostol po 50,- Eur. Nech Pán Boh štedro
odmení Vašu štedrosť.
2. O upratanie kostola prosíme 2.sk.: Viera Sýkorová, Jarmila Juríková,
Anna Lehotská, Dagmar Ponechalová.
3. Stretnutie Modlitby matiek bude v tomto týždni v piatok po sv. omši
v pastoračnej miestnosti.
4. V sakristii sú k dispozícii pre členov SSV 2 knihy, Pútnik
Svätovojtešský a kalendárik. Členské sa v Spolku sv. Vojtecha zvýšilo
na 8,- Eur.
5. Dňa 16.11. sa v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule uskutoční
Pamätný deň Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Bližší program
je na nástenke.
6. Na budúcu nedeľu je 3. Svetový deň chudobných. Skúsme okrem
modlitieb urobiť aj niečo konkrétne pre tých, ktorí to potrebujú.
7. Na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka pre potreby farnosti.
8. Na nástenke sú ukážky kalendárov a možnosť objednať si ich.
Záujemcov prosím, aby sa zapísali do tabuľky.

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

Tel. 044/529 52 58, email: vychodna.fara@gmail.com

ROK
S NOVÝM ZÁKONOM 50
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Jazyk
Bratia moji, nechcite mnohí byť učiteľmi, veď viete, že budeme prísnejšie súdení. Všetci
sa totiž v mnohom prehrešujeme. Ak sa niekto neprehrešuje slovom, je dokonalý muž,
schopný udržať na uzde aj celé telo. Keď koňom dávame do papule zubadlá, aby nás
poslúchali, usmerňujeme tým aj celé ich telo. Alebo si predstavte aj lode: Hoci sú také
veľké a ženú ich prudké vetry, usmerňuje ich celkom malé kormidlo, kamkoľvek chce
kormidelník. Tak aj jazyk je síce malým údom, ale dokáže veľké veci. Pozrite: Aký malý
oheň, a aký veľký les zapáli! Aj jazyk je oheň, svet neprávosti. Medzi našimi údmi je
zasadený ako ten, čo poškvrňuje celé telo a rozpaľuje kolobeh života, sám podpaľovaný
peklom. Všetky druhy divej zveri aj vtákov, plazov a morských tvorov môže skrotiť
človek a aj skrotil, ale jazyk, toto nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu, nik z ľudí nemôže
skrotiť. Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi a ním preklíname ľudí, stvorených na Božiu
podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i kliatba. Bratia moji, nemá to tak
byť! Vari z jedného prameňa tým istým otvorom vyviera sladká aj horká voda? Bratia
moji, môže azda figovník rodiť olivy alebo vinič figy? Ani slaný prameň nemôže vydať
sladkú vodu.
Múdrosť zhora
Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým správaním preukáže svoje skutky v
múdrej tichosti. Ak však máte v srdci horkú závisť a neznášanlivosť, nevychvaľujte sa a
neluhajte proti pravde. To nie je múdrosť prichádzajúca zhora, ale prízemná, telesná a
diabolská. Veď kde je závisť a neznášanlivosť, tam je nepokoj a všetko možné zlo. No
múdrosť, ktorá prichádza zhora, je predovšetkým čistá, potom pokojamilovná, vľúdna,
ústretová, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, bez predsudkov a bez pokrytectva. A
ovocie spravodlivosti sa rozsieva v pokoji tým, čo šíria pokoj.
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Priateľstvo so svetom
Odkiaľ pochádzajú boje medzi vami a odkiaľ rozbroje? Nie vari odtiaľ — z vašej
žiadostivosti, ktorá brojí vo vašich údoch? Ste žiadostiví, ale nemáte; vraždíte a závidíte,
ale nemôžete nič dosiahnuť; bijete sa a bojujete, ale nič nemáte, lebo neprosíte; prosíte,
ale nedostávate, lebo prosíte zle; chcete to premárniť podľa svojich zlých žiadostí.
Cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvom proti Bohu? Kto
teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha. Alebo si myslíte, že
Písmo nadarmo hovorí: „Boh žiarlivo túži po duchu, ktorého vložil do nás?“ Dáva však
väčšiu milosť. Preto hovorí: Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva
milosť. Podriaďte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás. Priblížte sa k Bohu

a on sa priblíži k vám. Očistite si ruky, hriešnici, a vy, vnútorne rozpoltení, posväťte si
srdcia! Bedákajte, nariekajte a plačte! Váš smiech nech sa obráti na nárek a radosť na
žiaľ. Pokorte sa pred Pánom a povýši vás.
Proti ohováraniu
Bratia, neohovárajte sa navzájom. Kto ohovára brata alebo ho súdi, ohovára a súdi Zákon.
Ale ak súdiš Zákon, nie si plniteľ Zákona, ale sudca. Len jeden je zákonodarca a sudca,
ktorý má moc spasiť i zahubiť. Ale ktože si ty, že súdiš blížneho?
Varovanie pred samochválou
A teraz vy, ktorí hovoríte: „Dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta, pobudneme
tam rok a budeme obchodovať a zarábať“ — vy predsa neviete, čo bude zajtra s vaším
životom. Veď ste para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom mizne. Namiesto toho by ste
mali povedať: „Ak bude Pán chcieť, budeme žiť a vykonáme to alebo ono!“ Teraz sa
však vychvaľujete vo svojej pýche. Každá takáto samochvála je zlá. A tak kto vie dobre
robiť a nerobí, má hriech.
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Varovanie boháčom
Teraz teda, boháči, plačte a bedákajte nad svojimi biedami, ktoré prichádzajú na
vás. Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole, vaše zlato a striebro zhrdzavelo
a ich hrdza bude svedectvom proti vám a ako oheň zožerie vám telá. V posledných dňoch
ste si nahromadili bohatstvo. Hľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám zožali
polia, kričí, a krik žencov došiel k ušiam Pána zástupov. Na zemi ste hodovali a hýrili.
Vykŕmili ste si srdcia ako v deň zabíjačky. Odsúdili ste a zabili ste spravodlivého —
neodporuje vám!
Trpezlivosť a modlitba
Buďte teda trpezliví, bratia, až do príchodu Pána. Pozrite: Roľník vyčkáva vzácnu úrodu
zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane jesenný i jarný dážď. Aj vy buďte trpezliví a
posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa priblížil. Nežalujte, bratia, na seba navzájom,
aby ste neboli odsúdení. Hľa, sudca stojí predo dvermi! Za vzor, ako znášať utrpenie a
byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorili v Pánovom mene. Hľa,
blahoslavíme vytrvalých. Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste, k čomu ho Pán
nakoniec priviedol. Veď Pán je veľmi milosrdný a ľútostivý. Predovšetkým, bratia moji,
neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše áno nech je áno a
vaše nie nech je nie, aby ste neprepadli súdu. Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí!
Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy! Je niekto medzi vami chorý? Nech si zavolá
starších cirkvi a nech sa nad ním modlia, keď ho v Pánovom mene pomažú olejom. A
modlitba viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustia
sa mu. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli
uzdravení. Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého. Eliáš bol človek ako my, ale keď
sa horlivo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. A znova sa
modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoju úrodu. Bratia moji, keď niekto z vás zblúdi
od pravdy a ak ho potom niekto obráti, nech vie, že kto vráti hriešnika z jeho bludnej
cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakryje množstvo hriechov.
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Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvoleným, ktorí ako cudzinci žijú v diaspóre v Ponte,
Galácii, Kapadócii, Ázii a Bitýnii, vyvoleným, ktorých Boh Otec vopred poznal a
Duchom posvätil, aby sa poslušne odovzdali Ježišovi Kristovi a boli pokropení jeho
krvou: Milosť a pokoj v hojnosti!
Živá nádej
Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého
milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej, pre
nehynúce, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo pripravené v nebesiach pre vás, ktorých
Božia moc prostredníctvom viery chráni pre spásu, pripravenú zjaviť sa v poslednom
čase. Radujte sa z toho, aj keď azda teraz máte ešte nakrátko prejsť zármutkom rozličných
skúšok, aby vám vaša vyskúšaná viera, oveľa cennejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa
tiež preskúšava ohňom, bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Nevideli
ste ho, a predsa ho milujete. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte v neho a radujete sa
nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery — spásu duší. Túto
spásu úporne hľadali a neúnavne skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti pripravenej
pre vás. Skúmali, na ktorý čas a na aké okolnosti poukazuje Kristov Duch, ktorý v nich
prebýval, keď vopred svedčil o Kristových utrpeniach a o sláve, ktorá príde po nich. Im
bolo zjavené, že tým neslúžili sebe, ale vám, ktorým teraz toto všetko ohlasujú tí, čo vám
zvestovali evanjelium v moci Ducha Svätého, zoslaného z neba. Na to všetko túžia
hľadieť aj anjeli.
Povolanie na svätý život
Preto si opášte bedrá svojej mysle, buďte triezvi, úplne dúfajte v milosť, ktorú dostanete
pri zjavení Ježiša Krista. Ako poslušné deti neprispôsobujte sa žiadostiam, ktoré ste mali
predtým, v čase vašej nevedomosti; no rovnako, ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy
buďte svätí v celom svojom počínaní. Veď je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý! A
ak vzývate ako Otca toho, čo súdi nestranne každého podľa jeho skutkov, žite v bázni
počas svojho pobytu v cudzine. Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života,
zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie pominuteľnými vecami, striebrom alebo
zlatom,ale drahou krvou Krista. On ako bezchybný a nepoškvrnený baránok bol na to
síce vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta, ale zjavený v posledných časoch kvôli
vám. Skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, takže vaša
viera a nádej sa upína na Boha. Keďže ste si teraz očistili duše poslušnosťou pravde, aby
ste mali nepokryteckú bratskú lásku, z čistého srdca sa vrúcne navzájom milujte, veď ste
znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena: živým a večným Božím
slovom, lebo všetci ľudia sú ako tráva a celá ich sláva ako kvet trávy. Tráva uschne, kvet
opadne, ale Pánovo slovo ostáva naveky. To je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo.

VÝZVA NA TENTO TÝŽDEŇ:
Ježiš povedal:“ A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho
všetci žijú.“ Ako ja konkrétne žijem pre Boha? Čo urobím v tomto
týždni, aby som si to pripomenul?

DOMÁCA ÚLOHA PRE DETI A MLADÝCH:
Budem si dávať pozor na moje slová a nebudem toľko hundrať.

