FARSKÉ OZNAMY – 25. 11. 2019 – 1. 12. 2019
Pondelok:
25.11.
Utorok:
26. 11.
Streda:
27. 11.
Štvrtok:
28. 11.
Piatok:
29. 11.
Sobota:
30. 11.
Nedeľa:
1. 12.

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľub. spomienka
17.00 - za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu
Féria
17.00 + Terézia a Milan
Féria
Féria
17.00 – za zdravie a Božie pož. Márie, Veroniky a rod. Šimunkovej
Féria, za účastí detí
17.00 + Štefan Hudáček (10. výročie smrti)
Sv. Ondreja, apoštola, sviatok
1. ADVENTNÁ NEDEĽA – začína nový liturgický rok „A“
10.00 – za veriacich farnosti

Príležitostné oznamy:
1. Zbierka pre potreby farnosti z minulej nedele bola 134,- Eur. Bohu známa obetovala
na kostol 20,- Eur. Nech Pán Boh štedro odmení Vašu štedrosť.
2. O upratanie kostola prosíme skupinku č. 3: Mária Jurčová, Lýdia Baďová, Mária
Koreňová, Milena Pelachová, Darina Strelecká.
3. V sakristii sú k dispozícii pre členov SSV 2 knihy, Pútnik Svätovojtešský a kalendárik.
Členské sa v Spolku sv. Vojtecha zvýšilo na 8,- Eur.
4. Stretnutie Modlitby matiek bude v tomto týždni v piatok po sv. omši v pastoračnej
miestnosti.
5. Cirkev by mala byť miestom prijatia pre každého. Aj pre núdznych, chudobných, či
inak znevýhodnených. Každá farnosť by mala byť miestom, kde si ostatní ľudia
všimnú, ak niekto z ich okolia potrebuje pomôcť, či len povzbudiť. Počas prvej
adventnej nedele sa bude na celom Slovensku vo všetkých kostoloch organizovať
zbierka na Charitu. V našej diecéze poputujú vyzbierané finančné prostriedky na
činnosť Spišskej katolíckej charity. Zo srdca vám ďakujeme za vaše dary. Veríme, že aj
vďaka tejto zbierke nielen pomôžete tým, ktorí to najviac potrebujú, ale zároveň si
otvoríte srdce na pomoc aj pre ľudí vo vašom najbližšom okolí.
6. V kňazskom seminári v Spišskej Kapitule sa bude konať Duchovná obnova pre
chlapcov stredoškolákov a starších. Termíny 29.11.-1.12, 6.12.-8.12. Viac info na
www.ks.kapitula.sk.
7. Od 25. 11. do 5. 12. budem na Púti s TV LUX v Mexiku. 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.

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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Prvý list apoštola Petra 5
Starostlivosť o Božie stádo
Starších medzi vami prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, aj
ako účastník slávy, ktorá sa má zjaviť: Paste Božie stádo, ktoré je u vás,
starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, ako Boh chce, nie pre mrzký
zisk, ale ochotne! Ani nie ako keby ste panovali nad dedičstvom, ale buďte
vzorom stádu. A keď sa zjaví najvyšší Pastier, dostanete nevädnúci veniec
slávy. Podobne vy mladší, buďte poddaní starším a všetci sa zaodejte do
pokory jedni voči druhým, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva
milosť. Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás vo svojom čase
povýšil. Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Buďte
triezvi, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho
by zhltol. Vzoprite sa mu pevní vo viere, vedomí si toho, že také isté utrpenia
doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete. Boh všetkej milosti, ktorý
vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, vás po krátkom utrpení
zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ. Jemu moc na veky
vekov. Amen.
Záverečný pozdrav
Prostredníctvom Silvána, ktorého pokladám za vášho verného brata, som vám
iba nakrátko napísal, aby som vás povzbudil a vydal svedectvo, že toto je tá
pravá Božia milosť, v ktorej zotrvajte. Pozdravuje vás cirkev v Babylone,
vyvolená spolu s vami, a môj syn Marek. Pozdravte sa navzájom bozkom
lásky! Pokoj vám všetkým, ktorí ste v Kristovi!
Druhý list apoštola Petra 1
Šimon Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista, tým, ktorí vďaka
spravodlivosti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista prijali takú vzácnu vieru
ako my. Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami v poznávaní Boha a
Ježiša, nášho Pána.

Povolanie a vyvolenie kresťana
Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť, keď
sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a účinnou mocou. Tým
nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste prostredníctvom nich
mali účasť na Božej prirodzenosti a unikli skaze, ktorú vo svete spôsobuje
žiadostivosť. Práve preto sa všemožne usilujte a pridávajte k viere cnosť, k
cnosti poznávanie, k poznávaniu sebaovládanie, k sebaovládaniu vytrvalosť,
k vytrvalosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú oddanosť, k bratskej oddanosti
lásku. Ak totiž toto všetko máte a ak to máte v bohatej miere, nebudete
nečinní a neplodní v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. Kto to však nemá,
je slepý, krátkozraký a zabúda na to, že bol očistený od svojich niekdajších
hriechov. Preto sa tým viac usilujte, bratia, upevniť svoje povolanie a
vyvolenie. Keď to budete robiť, nikdy sa nepotknete. Tak budete mať štedro
zaistený prístup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša
Krista. Preto vám to chcem ustavične pripomínať, aj keď to viete a ste
upevnení v pravde, ktorú ste prijali. Pokladám za správne, kým som v tomto
stane, prebúdzať a napomínať vás. Viem, že čoskoro zložím tento svoj stan,
ako mi to ukázal aj náš Pán Ježiš Kristus. Budem sa teda aj ja ustavične
usilovať, aby ste si tieto veci po mojom odchode pripomínali.
Kristova sláva a prorocké slovo
Keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom Pána Ježiša Krista,
nepridŕžali sme sa nejakých vymyslených bájí, lebo sami sme boli očitými
svedkami jeho velebnosti. Veď prijal česť a slávu od Boha Otca, keď mu z
velebnej slávy zaznel takýto hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám
zaľúbenie.“ Tento hlas sme počuli prichádzať z neba my, ktorí sme s ním boli
na svätom vrchu, a tak sa prorocké slovo stalo pre nás pevnejším. Dobre
robíte, keď naň upierate svoj zrak ako na lampu, ktorá svieti na temnom
mieste, až kým nesvitne deň a nevyjde vám v srdciach
zornička. Predovšetkým si buďte vedomí, že žiadne proroctvo v Písme
nepripúšťa súkromný výklad. Veď proroctvo nikdy nepovstalo z vôle
človeka, ale ľudia poslaní Bohom hovorili z vnuknutia Ducha Svätého.
Druhý list apoštola Petra 2
Falošní proroci a učitelia
Medzi Božím ľudom však boli aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú
falošní učitelia, ktorí rozšíria skazonosné náuky. Keďže však zaprú aj samého
Pána, ktorý ich vykúpil, uvalia na seba rýchlu skazu. A mnohí budú
nasledovať ich výstrednosti a budú potupovať cestu pravdy. Z chamtivosti sa
budú usilovať získať vás vymyslenými rečami, ale súd nad nimi oddávna

nemešká a ich zatratenie, ktoré im hrozí, nedrieme. Veď Boh neušetril ani
anjelov, keď zhrešili, ale ich uvrhol spútaných do temnoty podsvetia, aby tam
boli strážení, až pokým nepredstúpia pred súd. Ani starý svet neušetril, keď
priviedol potopu na bezbožný svet, ale Noacha, hlásateľa spravodlivosti,
zachránil ako ôsmeho spolu s inými siedmimi. Aj mestá Sodomu a Gomoru
odsúdil na záhubu a obrátil na popol ako odstrašujúci príklad pre budúcich
bezbožníkov, ale spravodlivého Lóta, ktorý sa trápil bezuzdným správaním
nemravníkov, zachránil. Kým tento spravodlivý prebýval medzi nimi, deň čo
deň sa vo svojej spravodlivej duši trápil, keď počul a videl ich bezbožné
skutky. Pán však vie vytrhnúť nábožných z pokušenia a nespravodlivých
ponechať až do dňa súdu a potrestať, a to najmä tých, čo sa uberajú za telom
s nečistými žiadosťami a pohŕdajú autoritou. Sú to samoľúbi bezočivci,
neboja sa rúhať duchovným bytostiam, a ani anjeli, hoci sú silou a mocou
väčší, nevynášajú proti nim pred Pánom potupný súd. Oni však ako
nerozumné zvieratá, od prírody určené na chytanie a zabíjanie, rúhajú sa
tomu, čo nepoznajú; zahynú vo svojej skazenosti a stihne ich odplata za
neprávosť. Denné hýrenie považujú za rozkoš, sú poškvrnou a hanbou, ako
hýria vo svojich lžiach, keď s vami hodujú. Ich oči sú plné cudzoložstva a
nevedia sa nasýtiť hriechu, vábia nestále duše, srdcia majú vycvičené v
chamtivosti, sú deťmi kliatby. Keďže opustili pravú cestu, zablúdili, dali sa
na cestu Bileáma, Beórovho syna, ktorému sa zapáčila odplata za
neprávosť. Bol však pokarhaný za vlastnú neprávosť; nemé ťažné zviera
prehovorilo ľudským hlasom a zabránilo bláznovstvu proroka. Tí ľudia sú
ako pramene bez vody, hmly, ktoré ženie víchor; je pre nich pripravená
najhlbšia temnota. Vedú totiž pyšné a márne reči, lákajú bezuzdnými
telesnými žiadosťami takých, čo práve ušli spomedzi tých, čo žijú v
blude. Sľubujú im slobodu, hoci sami sú otrokmi skazy; veď každý je
otrokom toho, čo si ho podmanilo. Ak sa totiž tí, čo unikli poškvrnám sveta
tým, že poznali nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, znova s nimi zapletajú
a podľahnú im, ich konečné položenie bude horšie ako začiatok. Bolo by pre
nich lepšie, keby neboli poznali cestu spravodlivosti, ako keď sa potom, ako
ju poznali, odvrátili od svätého prikázania, ktoré dostali. Splnilo sa na nich
pravdivé príslovie: „Pes sa k tomu vrátil, čo vyvrátil a umyté prasa váľa sa v
blate zasa.“

VÝZVA NA TENTO TÝŽDEŇ:
Porozmýšľam o tom, čo by mi pomohlo dobre pripraviť srdce na
Vianoce. Môžem si dať nejaké konkrétne adventné predsavzatie.

