FARSKÉ OZNAMY – 3. 2. 2020 – 9. 2. 2020
Pondelok:
3. 2.

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka
17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Miloslava a Evu

Utorok:
4. 2.

Féria
17.00 + Pavel, Oľga a Janka Mraziloví

Streda:
5. 2.

Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
17.00 + Michal, Anna, Mária

Štvrtok:
6. 2.

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
17.00 + Ján a Michal

Piatok:
7. 2.

Féria, sv. omša za účastí detí, prvý piatok
17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Ivana a Alenky

Sobota:
8. 2.

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
7.30 – Fatimská sobota
8.00 + Mária Mareková

Nedeľa:
9. 2.

5. NEDEĽA CEZ ROK, slávnosť
10.00 – za veriacich farnosti

Príležitostné oznamy:
1. Dnes je pravidelná zbierka pre potreby farnosti.
2. Za upratanie kostola srdečne ďakujeme sk. č.7
3. Rodina Brezinová obetovala na kostol 20,-EUR. Nech Pán Boh štedro
odmení a požehná.
4. Ďakujeme za obetavosť v 24 hodinových modlitbách za farnosť.
Pozývame k pôstu a modlitbe počas mesiaca február. Každý sa môže
zapísať na jeden deň a mať pôst a modlitbu za farnosť.
5. V tomto týždni je prvý piatok ku chorým pôjdem v piatok ráno od 9.00,
spovedať budem ako stále 30‘ pred sv. omšami.
6. Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Výmena kartičiek Ružencového bratstva
bude v kostole po nedeľnej sv. omši.
7. Dňa 11.2. sa uskutoční Kňazská rekolekcia v našej farnosti. Prosím
o pomoc a spoluprácu pri príprave občerstvenia a napečením koláčov a
zákuskov.
8. Pozývam mužov na stretnutie 15.2. o 17.00 na faru.
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Zjavenie apoštola Jána 20
Tisíc rokov
Videl som anjela zostupujúceho z neba. Mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú
reťaz. Zmocnil sa draka, toho starého hada, ktorým je diabol, satan, a sputnal ho
na tisíc rokov. Hodil ho do priepasti, zavrel a zapečatil ju nad ním, aby už
nezvádzal národy, kým sa nedovŕši tisíc rokov. Potom musí byť na krátky čas
uvoľnený. Videl som tróny. Na ne si sadli tí, ktorí dostali moc súdiť. Videl som
aj duše tých, ktorí boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých,
ktorí sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali znak na svoje čelo a na ruku.
Ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov. Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovŕšilo
tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie. Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom
vzkriesení. Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a
budú s ním kraľovať tisíc rokov.
Porážka satana
A keď sa dovŕši tisíc rokov, satan bude uvoľnený zo svojho väzenia. Vyjde, aby
zvádzal národy na štyroch uhloch zeme, Góga i Magóga, aby ich zhromaždil do
boja. Je ich toľko ako morského piesku. Vyšli na šíru zem a obkľúčili tábor
svätých i milované mesto. Zostúpil však oheň z neba a pohltil ich. Diabol, ktorý
ich zvádzal, bol vrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde bola aj šelma a
falošný prorok. Tam budú mučení vo dne v noci na veky vekov.
Súd a veľký biely trón
Videl som veľký biely trón i toho, ktorý na ňom sedel. Pred jeho tvárou utiekla
zem i nebo a už nebolo pre ne miesta. Videl som mŕtvych, veľkých i malých; stáli
pred trónom. A otvorili sa knihy. Aj iná kniha sa otvorila, kniha života. A mŕtvi
boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa ich skutkov. Aj more
vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom. Aj smrť a podsvetie vydali mŕtvych, ktorí boli
v nich. A každý bol súdený podľa svojich skutkov. Smrť a podsvetie boli
zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť, ohnivé jazero. A ak sa našiel
niekto, kto nebol zapísaný v knihe života, bol hodený do ohnivého jazera.
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Nové nebo a nová zem
Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani
mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový
Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. Od trónu som
počul mohutný hlas: „Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať
a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu
a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo
skôr, sa pominulo.“ A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hľa, všetko tvorím nové.“
A dodal: „Napíš, že tieto slová sú verné a pravdivé.“ A povedal mi: „Už sa
vyplnili! Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Smädnému dám zadarmo z
prameňa vody života. Kto zvíťazí, zdedí toto všetko; ja mu budem Bohom a on
mi bude synom. Ale zbabelci, neveriaci, nemravníci, vrahovia, smilníci,
čarodejníci, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v ohnivom jazere,
horiacom sírou; to je tá druhá smrť.“
Nový Jeruzalem
Prišiel jeden zo siedmich anjelov, ktorí mali sedem čiaš, naplnených siedmimi
poslednými ranami, a takto ku mne prehovoril: „Poď, ukážem ti nevestu,
Baránkovu manželku.“ V duchu ma odniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi
sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha, ožiarené Božou slávou.
Jeho jas bol podobný najvzácnejšiemu kameňu akoby krištáľovo čistému
jaspisu. Malo mohutné a vysoké hradby; malo dvanásť brán a na bránach dvanásť
anjelov a napísané mená dvanástich kmeňov synov Izraela: tri brány od východu,
tri brány od severu, tri brány od juhu a tri brány od západu. Hradby mesta mali
dvanásť základných kameňov a na nich dvanásť mien dvanástich Baránkových
apoštolov. Ten, čo so mnou hovoril, mal mieru zo zlatej trstiny, aby premeral
mesto i jeho brány a hradby. Mesto je postavené do štvorca a jeho dĺžka je taká
istá ako šírka. Trstinou odmeral mesto a malo dvanásťtisíc stadií. Jeho dĺžka,
šírka i výška sú rovnaké. Zmeral aj hradby a merali stoštyridsaťštyri lakťov podľa
ľudskej miery, ktorú anjel použil. Jeho hradby boli postavené z jaspisu a mesto z
rýdzeho zlata podobného čistému sklu. Základy mestských hradieb boli
ozdobené drahokamami všetkých druhov: prvý základný kameň jaspis, druhý
zafír, tretí chalcedón, štvrtý smaragd, piaty sardonyx, šiesty karneol, siedmy
chryzolit, ôsmy beryl, deviaty topás, desiaty chryzopras, jedenásty hyacint,
dvanásty ametyst. Dvanásť brán je z dvanástich perál, každá brána bola z jednej
perly. Námestie mesta bolo z rýdzeho zlata ako z priezračného krištáľu. Chrám
som však v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh a
Baránok. Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho
osvecuje Božia sláva a jeho lampou je Baránok. V jeho svetle budú kráčať národy
a králi zeme doň vnesú svoju slávu. Jeho brány sa nebudú vo dne zatvárať, lebo

noci tam nebude. Prinesú doň slávu a česť národov. A nevojde doň nič nečisté, ani
ten, čo pácha ohavnosť a lož, ale iba tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života.
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Ukázal mi aj rieku s vodou života, priezračnú ako krištáľ, ktorá vyteká od Božieho a
Baránkovho trónu. Uprostred jeho námestia a z oboch strán rieky je strom života,
ktorý prináša dvanásť ráz ovocie, každý mesiac dáva svoje ovocie i lístie stromu na
uzdravenie národov. A nebude tam nič prekliate, ale Boží a Baránkov trón bude v
ňom a jeho služobníci mu budú slúžiť. Budú hľadieť na jeho tvár a jeho meno bude
na ich čelách. Noci už nebude, nepotrebujú svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo Pán
Boh ich bude osvecovať a kraľovať budú na veky vekov.
Kristov príchod
Anjel mi potom povedal: „Toto sú verné a pravdivé slová a Pán, Boh prorockých
duchov, poslal svojho anjela, aby svojim služobníkom ukázal, čo sa má čoskoro
stať. Hľa, prídem čoskoro! Blahoslavený, kto zachováva prorocké slová tejto
knihy.“ A ja, Ján, som to počul a videl. A keď som to počul a videl, padol som k
nohám anjela, ktorý mi to ukázal a chcel som sa mu klaňať. Ale on mi povedal:
„Stráň sa toho! Som služobník ako ty a tvoji bratia proroci a tí, čo zachovávajú
slová tejto knihy. Bohu sa klaňaj!“ A povedal mi: „Nezapečať prorocké slová
tejto knihy, lebo určený čas je blízko! Kto krivdí, nech krivdí ďalej; kto je
špinavý, nech sa ešte ušpiní; spravodlivý nech ďalej koná spravodlivosť a svätý
nech sa ďalej posväcuje.“ „Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou,
aby som odplatil každému podľa jeho skutkov. Ja som Alfa i Omega, prvý a
posledný, počiatok i koniec. “Blahoslavení sú tí, čo si perú rúcha, aby získali
prístup k stromu života a vošli bránami do mesta. Vonku zostanú psy,
čarodejníci, smilníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje a pácha
lož. „Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám v cirkvách svedčil o týchto
veciach. Ja som koreň a rod Dávida, jasná ranná hviezda.“ A Duch i nevesta
hovoria: „Príď!“ A ten, kto počúva, nech povie: „Príď!“ Kto je smädný, nech
príde; kto chce, nech si zadarmo naberie vody života. Ja dosvedčujem každému,
kto počúva slová proroctva tejto knihy: Ak niekto k tomu niečo pridá, tomu Boh
pridá rany zapísané v tejto knihe. A ak niekto uberie zo slov proroctva tejto knihy,
tomu Boh odníme jeho podiel zo stromu života a miesto vo svätom meste, ako sa
o nich píše v tejto knihe. Ten, čo dosvedčuje tieto veci, hovorí: „Áno, prídem
čoskoro!“ Amen, príď, Pane Ježišu! Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými.

VÝZVA NA TENTO TÝŽDEŇ :
Budem sa snažiť pozerať viac vnútorným pohľadom.
DOMÁCA ÚLOHA PRE DETI:
Stanem sa svetlom pre niekoho z ľudí.

