FARSKÉ OZNAMY – 30. 12. 2019 – 5. 1. 2020
Pondelok:
30. 12.

Šiesty deň v oktáve Narodenia Pána

Utorok:
31. 12.

Siedmy deň v oktáve Narodenia Pána, ďakovná pobožnosť
17.00 + Mária Mareková

Streda:
1. 1.

Panny Márie Bohorodičky, slávnosť, prikázaný sviatok
10.00 – za veriacich farnosti

Štvrtok:
2. 1.

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, spomienka
17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíru

Piatok:
3. 1.

Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka
17.00 + Alexander Zubaj (1. výročie smrti)

Sobota:
4. 1.

Féria
7.30 – Fatimská sobota
8.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

Nedeľa:
DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
5. 1.
10.00 – za veriacich farnosti
Príležitostné oznamy:
1. Ďakujem Vám za ochotu, pomoc a nasadenie pri Jasličkovej pobožnosti, pomoc
pri Živom Betleheme, upratovaní, hudbe a speve, výzdobe kostola, varení
a príprave obeda pri odpustovej slávnosti... Za každú Vašu finančnú štedrosť,
nech Vás Pán Boh bohato obdarí.
2. Požehnanie príbytkov bude pokračovať dnes od 13.30 a budúcu nedeľu 5.1. od
13.30.
3. V posledný deň v roku 31.12. v utorok budeme mať o 15.00 pre deti
Silvestrovský program v pastoračnej miestnosti, po sv. omši s mladými
spoločný Silvester, o 23.00 bude v kostole adorácia, pred polnocou
Eucharistické požehnanie a potom môžeme spoločne prežiť vstup do Nového
roka.
4. V tomto týždni je prvý piatok ku chorým pôjdem v piatok ráno od 9.00,
spovedať budem ako stále 30‘ pred sv. omšami.
5. Stretnutie Modlitby matiek bude v tomto týždni v piatok po sv. omši
v pastoračnej miestnosti.
6. Ak budú dobré poveternostné podmienky v sobotu budeme mať s deťmi
a mladými spoločnú sánkovačku od 13.00. Ešte si to v týždni potvrdíme.
7. Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Výmena kartičiek Ružencového bratstva
bude v kostole po nedeľnej sv. omši.
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S pomocou Božou prežili ste
zas ďalší z rokov v slede.
Nech ruka Božia pevne, iste
vás v roku novom vedie.
Nech dary jeho milosti
vás po celý rok chránia,
nech dá vám šťastia, radosti
a hojnosť požehnania.
Ďakujem Vám zo srdca, za všetko krásne v roku 2019. Myslím
na každého z Vás v modlitbe a vyprosujem, aby ste žili
v Novom roku 2020 plnosť Božích zasľúbení, Jeho pokoja,
radosti, lásky.
Zjavenie apoštola Jána 3
Posolstvo do Sárd
Anjelovi cirkvi v Sardách napíš: ‚Toto hovorí ten, čo má sedem Božích
duchov a sedem hviezd. Poznám tvoje skutky; máš meno, že žiješ, ale si
mŕtvy. Bdej a posilňuj, čo ostalo, a malo umrieť. Lebo tvoje skutky
nepokladám za dostatočné pred svojím Bohom. Rozpamätaj sa teda na to, čo
si prijal a počul, zachovávaj to a rob pokánie! Ak však nebudeš bdieť, prídem
ako zlodej a ani sa nenazdáš, v ktorú hodinu k tebe prídem. Ale v Sardách
máš niekoľko ľudí, čo si nepoškvrnili rúcho. Tí budú chodiť so mnou v
bielom, lebo sú toho hodní. Kto zvíťazí, bude oblečený do bieleho rúcha a
jeho meno nevymažem z knihy života. Jeho meno vyznám pred svojím Otcom
i pred jeho anjelmi. Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.‘

Posolstvo do Filadelfie
Anjelovi cirkvi vo Filadelfii napíš: ‚Toto hovorí Svätý, Pravdivý, ktorý má
Dávidov kľúč, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí, a zatvára tak, že nikto
neotvorí. Poznám tvoje skutky. Hľa, otvoril som pred tebou dvere, ktoré nikto
nemôže zavrieť. Lebo hoci máš málo síl, zachoval si moje slovo a nezaprel si
moje meno. Hľa, dávam niektorých zo synagógy satana, čo hovoria o sebe,
že sú Židia, no nie sú, ale luhajú — spôsobím, že prídu, poklonia sa až k
tvojim nohám a spoznajú, že som si ťa zamiloval. Pretože ty si zachoval moje
slovo o vytrvalosti, aj ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý
svet preveriť obyvateľov zeme. Prídem čoskoro! Pridŕžaj sa pevne toho, čo
máš, aby ti nikto nevzal veniec! Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme
svojho Boha, takže von z neho už nikdy nevyjde. Napíšem naň meno svojho
Boha aj meno mesta svojho Boha — nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z
neba od môjho Boha, aj moje nové meno. Kto má uši, nech počúva, čo Duch
hovorí cirkvám.‘
Posolstvo do Laodicey
Anjelovi cirkvi v Laodicei napíš: ‚Toto hovorí Amen, verný a pravdivý
svedok, počiatok Božieho stvorenia: Poznám tvoje skutky, že nie si ani
studený, ani horúci. Kiežby si bol studený alebo horúci! Takto, že si vlažný,
ani horúci, ani studený, vypľujem ťa zo svojich úst. Veď hovoríš: Som
bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, a nevieš, že si biedny, úbohý,
chudobný, slepý a nahý. Radím ti, aby si si odo mňa kúpil zlato prepálené
ohňom, a tak zbohatol, i biele rúcho, a tak sa zaodel a nebolo vidieť hanbu
tvojej nahoty; a masť na pomazanie očí, aby si videl. Ja všetkých, ktorých
milujem, karhám a prísne vychovávam. Buď teda horlivý a kajaj sa! Hľa,
stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere,
vojdem k nemu a budem jesť s ním a on so mnou. Toho, kto zvíťazí, posadím
so mnou na svoj trón tak, ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojím Otcom
na jeho trón. Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.‘“
Zjavenie apoštola Jána 4
Nebeská Bohoslužba
Potom som videl: Hľa, otvorené dvere na nebi a prvý hlas, ktorý som počul
ako hlas poľnice, mi hovoril: „Vystúp sem a ukážem ti, čo sa má po tomto
diať.“ Hneď som bol vo vytržení ducha, a hľa, na nebi stál trón a na tróne
niekto sedel. Podobal sa kameňu jaspisu a karneolu. Nad trónom sa klenula
dúha na pohľad podobná smaragdu. Okolo trónu bolo dvadsaťštyri trónov a
na trónoch sedelo dvadsaťštyri starších, odetých do bieleho rúcha a so zlatými
vencami na hlavách. Z trónu vychádzali blesky, zvuky a hromy. Pred trónom

horelo sedem ohnivých lámp, čo je sedem Božích duchov, a pred trónom bolo
akoby sklenené more podobné krištáľu. Uprostred trónu i vôkol trónu boli
štyri živé bytosti, plné očí spredu i zozadu. Prvá bytosť bola podobná levovi,
druhá bytosť bola podobná býkovi, tretia bytosť mala akoby ľudskú tvár a
štvrtá bytosť bola podobná letiacemu orlovi. Každá z týchto štyroch bytostí
mala po šesť krídel; dookola i zvnútra boli plné očí a bez prestania, dňom i
nocou volali: „Svätý, svätý, svätý Pán, Boh, Všemohúci, ktorý bol, ktorý je a
ktorý príde.“ A vždy, keď tie bytosti vzdajú slávu, česť a vďaku tomu, čo sedí
na tróne a žije na veky vekov, tých dvadsaťštyri starších padá pred tým, čo
sedí na tróne a klaňajú sa tomu, čo žije na veky vekov. Svoje vence hádžu
pred trón a hovoria: „Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť i moc, lebo
ty si stvoril všetky veci a z tvojej vôle boli a sú stvorené.“
Zjavenie apoštola Jána 5
Zvitok a Baránok
V pravici Sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonka a
zapečatenú siedmimi pečaťami. Videl som mocného anjela, ktorý hlásal
mohutným hlasom: „Kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate?“ A
nikto ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu, ani do
nej nazrieť. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a
nazrieť do nej. A jeden zo starších mi povedal: „Neplač! Hľa, zvíťazil lev z
Júdovho kmeňa, Dávidov výhonok, aby otvoril knihu a jej sedem
pečatí.“ Medzi trónom, štyrmi bytosťami a medzi staršími som videl stáť
Baránka akoby zabitého, ktorý mal sedem rohov a sedem očí, čo znamená
sedem Božích duchov, poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z
pravice Sediaceho na tróne. A potom, čo knihu vzal, štyri bytosti a
dvadsaťštyri starších padlo pred Baránkom. Každý mal citaru a zlaté čaše plné
kadidla, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň: „Hoden si vziať
knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil
ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa,urobil si ich kráľovstvom a
kňazmi nášmu Bohu, oni budú kraľovať na zemi.“ A videl a počul som hlas
mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a starších. Ich počet bol myriady myriád
a tisíce tisícov. Volali mohutným hlasom: „Hoden je Baránok, ktorý bol
zabitý, prijať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie.“ A
všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich,
som počul volať: „Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie, česť, sláva
a moc na veky vekov.“ Nato štyri bytosti povedali: „Amen.“ Potom starší
padli a klaňali sa.

