FARSKÉ OZNAMY – 9. 12. 2019 – 15. 12. 2019

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

Tel. 044/529 52 58, email: vychodna.fara@gmail.com
Pondelok:
9. 12.

Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť
17.00 - za zdravie a Božie požehnanie pre manželov

Utorok:
10. 12.

Féria
17.00 + Martin, Martin, Anna Stanová

Streda:
11. 12.

Sv. Damaza I., pápeža, ľubovoľná spomienka
17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Jána

Štvrtok:
12. 12.

Panny Márie Guadalupskej, ľubovoľná spomienka, adorácia
17.00 – za zdravie a Božie požehnanie rod. Brezinovej

Piatok:
13. 12.

Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka, za účastí detí
17.00 - za zdravie a Božie požehnanie pre Patrika a Dianku

Sobota:
14. 12.

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
8.00 + Michal, Margita a Martin

Nedeľa:
15. 12.

3. ADVENTNÁ NEDEĽA - GAUDETE, slávnosť
10.00 – za veriacich farnosti

Príležitostné oznamy:
1. Dnešná nedeľa je Druhá adventná nedeľa – Biblická nedeľa.
2. Výmena kartičiek Ružencového bratstva bude po dnešnej svätej omši.
3. Zbierka na charitu z minulej nedele bola 155,- Eur. Pán Boh odplať vašu
štedrosť.
1. O upratanie kostola prosíme sk. č. 4.: Mária Bartková č. 575, Edita
Chovanová, Jolana Petrovičová, Viera Šimunková.
4. Ku chorým pôjdem v piatok od 9.00.
5. Stretnutie Modlitby matiek bude v tomto týždni v piatok po sv. omši
v pastoračnej miestnosti.
6. Stretnutie mladých bude opäť v piatok po sv. omši na fare.
7. V sobotu o 16.00 bude prvý nácvik Vianočnej akadémie s mladými
a deťmi.
8. Predvianočné spovedanie bude v našej farnosti 21.12. v sobotu od 9.15 do
9.45 hod., prosím aby sme sa dobre na túto sv. spoveď pripravili.
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Prvý Jánov list 3
Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi.
A nimi sme. Svet nás preto nepozná, lebo nepoznal jeho. Milovaní, teraz sme
Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví,
budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Každý, kto má túto
nádej v neho, očisťuje sám seba tak, ako je on čistý. Každý, kto pácha hriech,
porušuje zákon, lebo hriech je porušenie zákona. Viete predsa, že on sa zjavil,
aby sňal hriechy, ale v ňom nieto hriechu. Kto zostáva v ňom, nehreší; kto
hreší, ten ho nevidel; ani nepoznal. Deti, nech vás nik nezvedie! Kto koná
spravodlivo, je spravodlivý, ako aj on sám je spravodlivý. Kto pácha hriech,
je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku. Boží Syn sa zjavil nato, aby maril
diablove skutky. Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo jeho semeno je
v ňom; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha. Podľa toho sa dajú
spoznať Božie deti a deti diabla: Ten, kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha;
ani ten, kto nemiluje svojho brata.
Vzájomná láska
Veď zvesť, ktorú ste od začiatku počuli, je, že sa máme navzájom
milovať. Nie ako Kain. Bol zo Zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil?
Pretože jeho skutky boli zlé, no bratove spravodlivé. Nečudujte sa, bratia, že
vás svet nenávidí. My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme
bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je
vrah; a viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život. Lásku sme poznali
podľa toho, že on položil svoj život za nás; aj my máme klásť život za
bratov. Ak však má niekto pozemský majetok a vidí svojho brata v núdzi, a
zatvorí si pred ním srdce, ako v ňom môže byť Božia láska? Deti, nemilujme
slovom ani jazykom, ale skutkom, opravdivo.
Dôvera v Boha
Podľa toho spoznáme, že sme z pravdy a upokojíme si pred ním srdce; lebo
ak nás srdce obviňuje, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. Milovaní, ak
nás srdce neobviňuje, máme istotu v Bohu a o čokoľvek prosíme, dostaneme

od neho, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa mu páči. A to je jeho
prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali sa navzájom,
ako nám prikázal. Kto zachováva jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom.
A že zostáva v nás, poznávame prostredníctvom Ducha, ktorého nám dal.
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Boží Duch a duch antikrista
Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú od Boha, lebo do
sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Božieho Ducha poznáte podľa tohto:
Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Nijaký duch,
ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. Je to duch antikrista, o ktorom ste počuli,
že príde. Ten je už teraz vo svete. Deti, vy ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi,
lebo ten, čo je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete. Oni sú zo sveta, preto
hovoria, ako hovorí svet a svet ich počúva. My sme z Boha. Kto pozná Boha,
počúva nás; kto nie je z Boha, nepočúva nás. Podľa toho poznávame Ducha
pravdy a ducha bludu.
Boh je láska
Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil
sa z Boha a pozná Boha. Ten, kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh je
láska. Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho
jednorodeného Syna, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my
sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako obetu
zmierenia za naše hriechy. Milovaní, keď si nás Boh tak zamiloval, aj my sa
máme navzájom milovať. Boha nikto nikdy nevidel; ak sa navzájom milujeme,
Boh ostáva v nás a jeho láska v nás dosiahla dokonalosť. Podľa toho poznávame,
že ostávame v ňom a on v nás, že nám dal zo svojho Ducha. A my sme videli a
svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. Kto vyznáva, že Ježiš je Boží
Syn, v tom ostáva Boh a on ostáva v Bohu. A my sme poznali a uverili v lásku,
ktorú má Boh k nám. Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh
ostáva v ňom. Láska medzi nami dosiahla dokonalosť v tom, že máme dôveru v
deň súdu. Veď aký je on, takí sme aj my na tomto svete. V láske niet strachu, ale
dokonalá láska vyháňa strach, lebo: kto má strach, bojí sa trestu, a kto sa bojí, nie
je dokonalý v láske. My milujeme, lebo on nás miloval prvý. Ak niekto hovorí:
„Milujem Boha“ a nenávidí svojho brata, je klamár. Veď kto nemiluje svojho
brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí. A toto
prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.
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Viera víťazí nad svetom
Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha; a každý, kto miluje otca,
miluje aj jeho dieťa. Podľa toho poznávame, že milujeme Božie deti, keď

milujeme Boha a plníme jeho prikázania. Lebo láska k Bohu je v tom, že
zachovávame jeho prikázania; a jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo
sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo
svet, je naša viera. Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží
Syn?
Svedectvo o Synovi
On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus; nielen skrze vodu, ale
skrze vodu a krv. A Duch to dosvedčuje, lebo Duch je pravda. Traja sú, ktorí
svedčia: Duch, voda a krv; a tí traja sú jedno. Ak prijímame svedectvo ľudí,
Božie svedectvo je väčšie. Božie svedectvo je to, že svedčil o svojom
Synovi. Kto verí v Božieho Syna, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu,
urobil ho klamárom, lebo neuveril svedectvu, ktoré Boh vydal o svojom
Synovi. A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho
Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Božieho Syna, nemá život.
Vedomie o večnom živote
Toto som napísal vám, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte
večný život. A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o
niečo prosíme podľa jeho vôle. A ak vieme, že nás počuje, kedykoľvek o
niečo prosíme, vieme i to, že už máme, o čo sme ho žiadali. Keď niekto vidí
svojho brata páchať hriech, ktorý nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá
život: totiž tým, čo páchajú hriech, ktorý nevedie k smrti. Jestvuje aj hriech,
ktorý vedie k smrti. O takom nehovorím, aby sa za neho prosilo. Každá
neprávosť je hriech, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti. Vieme, že nikto,
kto sa narodil z Boha, nehreší, ale z Boha zrodený ho chráni a Zlý sa ho ani
nedotkne. Vieme, že sme z Boha a že celý svet je v moci Zlého. Vieme však,
že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého; a my sme v
tom Pravom, totiž v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je pravý Boh a večný
život. Deti, chráňte sa modiel!

VÝZVA NA TENTO TÝŽDEŇ:
Prečítam si text z tohto papiera a trochu o tomto texte budem
rozmýšľať. Skúsim nájsť to čo je odkazom pre môj osobný život
a budem sa snažiť to aplikovať.

DOMÁCA ÚLOHA PRE DETI A MLADÝCH:
Budem sa múdro správať a urobím niečo dobré tak, aby o tom nikto
nevedel.

