FARSKÉ OZNAMY – 13. 1. 2020 – 19. 1. 2020
Pondelok:
13. 1.

Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka
17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Stelku a rodičov

Utorok:
14. 1.

Féria
17.00 + Mária

Streda:
15. 1.

Féria
17.00 + Ján (1.výročie)

Štvrtok:
16. 1.

Féria, adorácia po sv. omši
17.00 + Anna Ratkošová (5.výročie)

Piatok:
17. 1.
Sobota:
18. 1.

Sv. Antona, opáta, spomienka, sv. omša za účastí detí
17.00 + Štefan
18.00 – Modlitby za jednotu kresťanov
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
8.00 + Mária, Vladimír ml., Vladimír st. a Martin Sabaka

Nedeľa:
19. 1.

2. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK, slávnosť
10.00 – za veriacich farnosti

Príležitostné oznamy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Dnešnou nedeľou Krstu Krista Pána sa končí Vianočné obdobie, vianočná výzdoba môže
ostať až do 2. februára.
Za upratanie kostola ďakujeme sk. č. 5.
Na nástenke je rozpis upratovania na rok 2020. Prosím zodpovedné ženy za jednotlivé
skupiny, aby ostali na chvíľu po sv. omši v kostole
Bohu známy pri príležitosti životného jubilea obetoval na kostol 50,-Eur. Bohu známa
rodina obetovala na kostol 20,- Eur. Pán Boh požehnaj štedrých darcov.
Stretnutie Modlitby matiek bude v tomto týždni v piatok po sv. omši v pastoračnej
miestnosti.
Do 20. januára prosím o prihlásenie detí, ktoré by v tomto roku chceli pristúpiť prvý
krát k sv. prijímaniu.
V tomto týždni začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý je od 18. do 25.
januára. Spoločné modlitebno-duchovné stretnutie bude v tomto týždni – v piatok 18.
januára o 18.00 v Rímsko-katolíckom kostole. Srdečne Vás pozývame na stretnutie.
Vo štvrtok 16. januára 2020 sa v Liptosvkom Mikuláši uskutoční ďalšie stretnutie 2. ročníka
Diecéznej školy viery. Prednášky sa budú konať na desiatich miestach diecézy, pre našu
farnosť je najbližším miestom Liptovský Mikuláš. Sv. omša sa začne o 18.00 a po nej bude
katechéza. Januárová katechéza sa bude týkať 5. Božieho prikázania. Pri tej príležitosti bude
možné zakúpiť si aj vhodné knihy s náboženskou tematikou. Budeme radi, ak sa prednášok
zúčastníte v čo najväčšom počte.

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 59
Zjavenie apoštola Jána 10
Anjel s malým zvitkom
Videl som zostupovať z neba iného mocného anjela, zaodetého do oblaku. Na
hlave mal dúhu, jeho tvár bola sťa slnko a nohy ako ohnivé stĺpy. V ruke mal
otvorenú knižku. Pravou nohou sa postavil na more, ľavou na zem a volal
mohutným hlasom, ako keď reve lev. Keď zvolal, sedem hromov prehovorilo
svojimi hlasmi. Keď prehovorilo sedem hromov, chcel som písať, ale počul som
z neba hlas, ktorý hovoril: „Zapečať, čo hovorilo sedem hromov, a nepíš to!“
Anjel, ktorého som videl stáť na mori a na zemi, zdvihol k nebu pravú ruku a
prisahal na toho, ktorý žije na veky vekov, ktorý stvoril nebo i to, čo je v ňom, aj
zem, i to, čo je na nej, aj more, i to, čo je v ňom: Času viac už nebude, lebo v
dňoch hlasu siedmeho anjela, keď zatrúbi, sa zavŕši tajomstvo Boha, ktoré dal
ako radostnú zvesť svojim sluhom prorokom. Tu hlas, ktorý som počul z neba,
znova ku mne prehovoril a povedal: „Choď, vezmi otvorenú knihu z ruky anjela,
čo stojí na mori a na zemi.“ Pristúpil som k anjelovi a povedal som mu, aby mi
tú knižku dal. Odpovedal mi: „Vezmi a zjedz ju; v žalúdku ti zhorkne, ale v
ústach bude sladká ako med.“ A vzal som knižku z ruky anjela a zjedol som ju.
V ústach bola sladká ako med, ale keď som ju zjedol, zhorkla mi v žalúdku. Tu
mi povedal: „Musíš opäť prorokovať o mnohých ľuďoch, národoch, jazykoch a
kráľoch.“
Zjavenie apoštola Jána 11
Dvaja svedkovia
Dostal som trstinu podobnú palici so slovami: „Vstaň a zmeraj Boží chrám i oltár,
ako aj tých, čo sa v ňom klaňajú. Ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a
nemeraj ho, lebo bolo vydané pohanom, ktorí budú štyridsaťdva mesiacov
pustošiť sväté mesto.Svojim dvom svedkom, oblečeným do vrecoviny, dám
prorokovať tisícdvestošesťdesiat dní.“ To sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré
stoja pred Pánom zeme. Ak im niekto chce ublížiť, z úst im vyšľahne oheň a
strávi ich nepriateľov. Keby im niekto chcel ublížiť, musí takto zahynúť. Oni
majú moc zavrieť nebo, aby v dňoch ich prorokovania nepršalo. Majú moc
premeniť vody na krv a zasiahnuť zem všelijakými ranami, kedykoľvek to budú
chcieť. Keď dokončia svoje svedectvo, šelma, ktorá vystúpi z priepasti, bude
bojovať proti nim, zvíťazí nad nimi a zabije ich. Ich mŕtvoly budú na námestí

veľkého mesta, ktoré sa obrazne volá Sodoma a Egypt, kde bol ukrižovaný aj ich
Pán. Mnoho ľudí z rozličných kmeňov, jazykov a národov bude tri a pol dňa vidieť
ich mŕtve telá, ale ich telá nedovolia uložiť do hrobu.Obyvatelia zeme sa nad nimi
budú radovať, budú si navzájom posielať dary, lebo títo dvaja proroci trápili
obyvateľov zeme. O tri a pol dňa však vošiel do nich duch života od Boha, postavili
sa na nohy a na tých, čo ich videli, doľahol veľký strach. Počuli mohutný hlas z neba,
ktorý im hovoril: „Vystúpte sem!“ Vystúpili v oblaku na nebo a ich nepriatelia ich
videli. V tú hodinu nastalo veľké zemetrasenie a desatina mesta sa zrútila a pri
zemetrasení zahynulo sedemtisíc ľudí. Ostatných sa zmocnil strach a vzdali slávu
Bohu na nebesiach. Druhé beda prešlo. Hľa, tretie beda príde čoskoro.
Siedma poľnica
Siedmy anjel zatrúbil. A v nebi zazneli mohutné hlasy: „Kráľovstvo sveta sa stalo
kráľovstvom nášho Pána a jeho Pomazaného a bude kraľovať na veky vekov.“ Vtedy
dvadsiati štyria starší, ktorí sedeli pred Bohom na svojich trónoch, padli na tvár,
klaňali sa Bohu a volali: „Ďakujeme ti, Pane, Bože všemohúci, ktorý si a ktorý si bol,
že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kraľovať. Národy sa rozhnevali, ale prišiel
tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych a odmeniť tvojich sluhov, prorokov, svätých a tých, čo
sa boja tvojho mena, malých i veľkých, a zničiť tých, čo ničia zem.“ A v nebi sa
otvoril Boží chrám a v Božom chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. Nastali blesky,
zvuky, hromy, zemetrasenia a veľké krupobitie.
Zjavenie apoštola Jána 12
Žena a drak
Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na
jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola tehotná, kričala v pôrodných bolestiach a
mukách. Ukázalo sa aj iné znamenie na nebi: Hľa, veľký ohnivočervený drak, ktorý
mal sedem hláv a desať rohov, na hlavách sedem diadémov. Jeho chvost zmietol
tretinu nebeských hviezd a zhodil ich na zem. Drak sa postavil pred ženu, ktorá mala
rodiť, aby zožral jej dieťa, len čo ho porodí. A porodila syna, chlapca, ktorý má
železnou berlou vládnuť nad všetkými národmi. Jej dieťa však bolo uchvátené k
Bohu a k jeho trónu. Žena utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam
živili tisícdvestošesťdesiat dní. Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anjeli bojovali
proti drakovi; aj drak a jeho anjeli bojovali. No neobstáli a nebolo už pre nich miesto
v nebi. Veľký drak, starý had, ktorý sa volá diabol a satan, zvodca celého sveta, bol
zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anjeli. Nato som počul mohutný hlas z
neba: „Teraz nastala spása a moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného,
lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ten, čo na nich dňom i nocou žaloval pred
naším Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho
svedectva a nemilovali svoj život tak, aby sa zľakli smrti. Preto radujte sa, nebesia,
aj vy, čo v nich bývate. Beda však zemi i moru, pretože diabol zostúpil k vám veľmi
nazlostený, lebo vie, že má málo času.“ Keď drak videl, že bol zvrhnutý na zem,
prenasledoval ženu, ktorá porodila chlapca. Ale tej žene boli dané dve krídla veľkého
orla, aby mohla letieť do pustatiny na svoje miesto, kde skrytá pred hadom bude

živená čas a časy a pol času. Had vychrlil za ženou zo svojej tlamy vodu ako
rieku, aby ju rieka strhla. Ale zem žene pomohla. Otvorila svoje ústa a pohltila
rieku, ktorú drak vychrlil zo svojej tlamy. Drak sa na ženu nahneval a odišiel
bojovať proti ostatným z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a
držia sa Ježišovho svedectva. Potom zastal na morskom piesku.
Zjavenie apoštola Jána 13
Dve šelmy
Videl som vystupovať z mora šelmu. Mala desať rohov a sedem hláv, na rohoch
desať diadémov a na hlavách rúhavé mená. Šelma, ktorú som videl, podobala sa
leopardovi; nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Drak jej dal
svoju silu, svoj trón i svoju veľkú moc. Jednu z hláv mala akoby dobitú na smrť,
ale jej smrteľná rana sa zahojila. Celá zem sa s obdivom obzerala za
šelmou. Klaňali sa drakovi, že dal vládu šelme, a klaňali sa aj šelme, hovorili:
„Kto je podobný šelme a kto môže proti nej bojovať?“ Dostala ústa, aby hovorila
veľké veci a rúhania a mala moc pôsobiť štyridsaťdva mesiacov. A aj otvorila
svoje ústa, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala jeho menu a jeho stanu a aj tým, čo
prebývajú v nebi. Dostala i schopnosť bojovať proti svätým a víťaziť nad nimi.
Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom. Budú sa jej
klaňať všetci obyvatelia zeme, ktorých meno nie je zapísané v knihe života
Baránka zabitého od založenia sveta. Kto má uši, nech počúva! Kto má ísť do
zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, bude zabitý mečom. Tu je
vytrvalosť a viera svätých. Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala
dva rohy podobné Baránkovým, ale hovorila ako drak. Vykonáva všetku moc
prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, aby sa zem a jej obyvatelia klaňali prvej
šelme, ktorej smrteľná rana sa zahojila. Robí veľké znamenia, takže aj oheň
zostupuje z neba na zem pred zrakmi ľudí. Obyvateľov zeme zvádza
znameniami, ktoré má dovolené konať pred očami šelmy; nahovára obyvateľov
zeme, aby zhotovili obraz šelmy, ktorá má ranu od meča, ale ožila. Dostala moc
dať ducha do obrazu šelmy, aby tak obraz šelmy aj hovoril, aj pôsobil, aby boli
zabití všetci, čo sa nebudú klaňať obrazu šelmy. A pôsobí, že všetci — malí i
veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i otroci — dostanú znak na pravú ruku alebo
na čelo, aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemá ako znak meno
šelmy alebo číslo jej mena. V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta
číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. Jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť.

VÝZVA NA TENTO TÝŽDEŇ:
Môžem porozmýšľať čo mi dal krst a k čomu ma pozýva?

DOMÁCA ÚLOHA PRE DETI A MLADÝCH:
Každé ráno sa rozhodnem veriť, že Boh je pri mne a miluje ma.

