FARSKÉ OZNAMY – 2. 12. 2019 – 8. 12. 2019
Pondelok:
2. 12.

Féria
17.00 - za zdravie a Božie pož. pre Róberta a Václava

Utorok:
3. 12.

Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

Streda:
4. 12.

Féria

Štvrtok:
5. 12.

Féria, po sv. omši adorácia
17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Mikuláša

Piatok:
6. 12.

Sv. Mikuláša, biskupa, ľub. spomienka, za účastí detí
18.00 + z rodiny Jančovej

Sobota:
7. 12.

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
8.00 + Štefan s rodičmi

Nedeľa:
nedeľa
8. 12.

2. ADVENTNÁ NEDEĽA, slávnosť – Biblická
10.00 – za veriacich farnosti

Príležitostné oznamy:
1. V dnešnú nedeľu je jesenná zbierka na charitu.
2. Za upratanie kostola ďakujeme skupinke č. 3.
3. Stretnutie Modlitby matiek bude v tomto týždni v piatok po sv. omši
v pastoračnej miestnosti.
4. V týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme 30’pred sv. omšami. Ku
chorým pôjdem v ďalšom týždni.
5. V piatok bude v obci o 16.00 program, preto je sv. omša za účastí detí
posunutá na 18.00.
6. Výmena kartičiek Ružencového bratstva bude na budúcu nedeľu po svätej
omši.
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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Druhý list apoštola Petra 3
Prísľub Pánovho príchodu
Milovaní, toto je už druhý list, čo vám píšem, a v oboch som napomínaním
prebúdzal vaše čisté myslenie, aby ste pamätali na slová, ktoré predpovedali
svätí proroci, a na to, čo prikázal Pán a Spasiteľ a čo vám odovzdali
apoštoli. Vedzte predovšetkým, že v posledných dňoch prídu posmievači,
ktorí žijú, ako sa im zachce, a budú sa posmievať: „Kdeže je sľub o jeho
príchode? Veď odkedy zosnuli otcovia, všetko ostáva tak, ako bolo na
začiatku stvorenia!“ Zámerne pritom ignorujú to, že nebesia boli oddávna a
zem povstala z vody a skrze vodu Božím slovom. Vodou bol niekdajší svet
zatopený a zničený. To isté slovo zachováva terajšie nebo i zem pre oheň a
deň súdu a záhuby bezbožných ľudí. To jedno však nech vám nezostáva
skryté, milovaní, že jeden deň je u Pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden
deň. Pán nemešká so svojím prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že
mešká, ale je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa
všetci dali na pokánie. Pánov deň príde ako zlodej. Vtedy sa nebesia s
rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem i jej diela budú súdené. Keď
sa toto všetko má rozplynúť, akí musíte byť svätí a nábožní vo svojom
správaní vy, čo túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesia
rozplynú v ohni a živly roztopia v páľave?! Podľa jeho prisľúbenia
očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť. Preto,
milovaní, keďže očakávate takéto veci, usilujte sa, aby vás Pán našiel v
pokoji, nepoškvrnených a bezúhonných. A zhovievavosť nášho Pána
pokladajte za spásu, ako vám napísal aj náš milovaný brat Pavol podľa
múdrosti, ktorá mu bola daná. Tak hovorí o týchto veciach aj vo všetkých
svojich listoch. V nich sú isté veci ťažko pochopiteľné, takže ich, ako aj
ostatné Písma, neučení a neutvrdení ľudia prekrúcajú na vlastnú záhubu. Vy
teda, milovaní, keď to už vopred viete, chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť
bludom nemravníkov a nepadli zo svojho pevného postavenia, ale vzrastajte

v milosti a poznávaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz,
až do dňa večnosti. Amen.
Prvý Jánov list 1
Úvod — o Slove života
Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme
hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme: Slovo života. A ten
život sa zjavil; my sme ho videli, svedčíme o ňom a zvestujeme vám večný
život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme teda videli a počuli, hlásame
aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. My však máme spoločenstvo
s Otcom a jeho Synom Ježišom Kristom. Toto píšeme, aby naša radosť bola
úplná.
Boh je svetlo
Toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a ohlasujeme vám: Boh je svetlo a
nieto v ňom nijakej tmy. Ak hovoríme, že s ním máme spoločenstvo, ale
chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je pravda. Ale ak chodíme vo svetle,
ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna,
nás očisťuje od každého hriechu. Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme
sami seba a nieto v nás pravdy. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný
a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Ak
hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo nie je v nás.
Prvý Jánov list 2
Kristus — náš obhajca
Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme u
Otca obhajcu — Ježiša Krista, spravodlivého. On je obetou zmierenia za naše
hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Podľa toho vieme,
že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí: „Poznám
ho“, ale nezachováva jeho prikázania, je klamár a niet v ňom pravdy. Ale kto
zachováva jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou. A podľa
toho poznávame, že sme v ňom. Kto hovorí, že zostáva v ňom, má aj sám žiť
tak, ako žil on.
Nové prikázanie
Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale prikázanie staré, ktoré ste mali
od začiatku. Tým starým prikázaním je slovo, ktoré ste počuli. A predsa vám
píšem nové prikázanie, ktoré je pravdivé v ňom aj vo vás, lebo tma ustupuje
a žiari už pravé svetlo. Kto hovorí, že je vo svetle, a nenávidí svojho brata, je
v tme až doposiaľ. Kto miluje svojho brata, zostáva vo svetle a nie je nikomu
na pohoršenie. Ale kto nenávidí svojho brata, je v tme a chodí v tme, ba ani

nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči. Píšem vám, deti, lebo pre jeho
meno sú vám odpustené hriechy. Píšem vám, otcovia, lebo ste spoznali toho,
ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, lebo ste zvíťazili nad Zlým.
Napísal som vám, deti, lebo ste spoznali Otca. Napísal som vám, otcovia, lebo
ste spoznali toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mládenci, lebo ste
silní a Božie slovo zostáva vo vás a zvíťazili ste nad Zlým. Nemilujte svet,
ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska. Veď
nič z toho, čo je vo svete — žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie
sa blahobytom —, nie je z Otca, ale zo sveta. A svet sa pomíňa aj so svojou
žiadostivosťou. Kto však plní Božiu vôľu, zostáva naveky.
Varovanie pred antikristom
Deti, nastala posledná hodina. A ako ste počuli, že prichádza antikrist, tak sa
teraz objavili mnohí antikristovia, z čoho poznávame, že je tu posledná
hodina. Vyšli spomedzi nás, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, boli
by zostali s nami, ale malo sa ukázať, že nie všetci sú z nás. Vy však máte
pomazanie od Svätého a poznáte všetko. Nenapísal som vám preto, že
nepoznáte pravdu, ale preto, že ju poznáte a že nijaká lož nie je z pravdy. Kto
je klamár, ak nie ten, čo popiera, že Ježiš je Kristus? Antikrist je ten, kto
popiera Otca i Syna. Ten, kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva
Syna, má aj Otca. Vo vás nech len zostáva to, čo ste počuli od začiatku. Ak
vo vás zostane, čo ste počuli od začiatku, aj vy zostanete v Synovi a v Otcovi.
A toto je prisľúbenie, ktoré nám dal on: večný život. Toto som vám napísal o
tých, čo vás zvádzajú. No vo vás ostáva pomazanie, ktoré ste od neho prijali,
a nepotrebujete, aby vás niekto poúčal. Ale pretože vás jeho pomazanie o
všetkom poúča a je pravdivé, nie lživé — zostávajte v ňom, ako vás poučilo.
Božie deti
Tak teda, deti moje, zostávajte v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a
aby sme ním pri jeho príchode neboli zahanbení. Ak viete, že je spravodlivý,
vedzte, že aj každý, kto koná spravodlivosť, narodil sa z neho.

VÝZVA NA TENTO TÝŽDEŇ:
Jednoduchosť a vďačnosť.
Čo všetko potrebujeme, aby sme mali šťastný život?
Stretnutie s Bohom v tichu nám môže dať odpoveď nie len
na túto otázku, ale na mnoho ďalšieho.
Nájdem si čas byť jednoducho s Bohom a prejavím mu
vďačnosť.

