FARSKÉ OZNAMY – 1. 3. 2020 – 8. 3. 2020
Pondelok: Féria
2. 3.
17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Anežku
Utorok:
3. 3.

Féria
8.00 + Peter Poliak

Streda:
4. 3.

Féria
17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Mariannu a Veroniku

Štvrtok:
5. 3.

Féria
17.00 + Marta

Piatok:
6. 3.

Féria, sv. omša za účastí detí
16.30 – Krížová cesta – modlia sa deti
17.00 + Ján, Anna, Peter Poliak
18.00 – Svetový deň modlitieb – kostol ECAV

Sobota:
7. 2.

Féria – mládežnícka, po sv. omši adorácia
17.00 – za zdravie a Božie pož. pre všetkých slúžiacich vo farnosti

Nedeľa:
8. 3.

2. PÔSTNA NEDEĽA
9.30 – Krížová cesta – modlí sa 1. sk. Ružencového bratstva
10.00 – za veriacich farnosti

Príležitostné oznamy:
1. Zbierka na charitu z minulého týždňa bola 131,- EUR, z pohrebu Jolany Petrovičovej
obetovala na kostol rodina 50,- EUR a susedia 50,- EUR. Bohu známa obetovala na
kostol 20,- EUR. Srdečná vďaka a nech Vám Pán Boh štedro odmení a požehná.
2. Za upratanie kostola ďakujeme sk. č. 9.
3. Ďakujeme za zapojenie sa v modlitbách - 24 hodín za našu farnosť. Rozpis pôstu
a modlitieb na marec je v predsieni kostola.
4. Po sv. omši bude stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie.
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 po prvom piatku v mesiaci. Výmena kartičiek Ružencového
bratstva bude v kostole po nedeľnej sv. omši.
7. Už deviatykrát prichádza Slovenská katolícka charita s ponukou spojiť prežívanie
pôstneho obdobia v rodinách a farnosti s podporou centier deti v Ugande a Rwande
prostredníctvom kampane Pôstna krabička pre Afriku. V predsieni sa nachádzajú
krabičky, ktoré si môžete zobrať a jedna centrálna je v kostole.
8. Od 24.7. do 31.7. ponúkame možnosť Pútnického zájazdu do Medjugoria. Cena
zájazdu je 200,- Eur. V cene je cesta, ubytovanie a raňajky a obedy. Záujemcovia, prosím
o prihlásenie do 22.3. v sakristii.
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RODOKMEŇ NÁRODOV
Toto je rodokmeň Noachových synov, Šéma, Cháma a Jefeta. Po potope sa im
narodili synovia. Jefetovi synovia sú: Gomer, Magóg, Madaj, Javán, Tubal,
Mešech a Tirás. Gomerovi synovia sú: Aškenaz, Rifat a Togarma. Javánovi
synovia sú: Eliša, Taršíš, Kittím a Rodaním.Z nich sa rozvetvili ostrovné národy
vo svojich krajinách, každý podľa svojho jazyka, podľa svojich rodov vo svojich
národoch. Chámovi synovia sú: Kúš, Micrajim, Pút a Kanaán. Kúšovi synovia
sú: Sába, Chavila, Sabta, Raema a Sabtecha. Raemovi synovia sú: Šeba a
Dedán. Kúšovi sa narodil Nimród. Stal sa prvým hrdinom na zemi. Bol udatným
lovcom pred Hospodinom. Preto vzniklo úslovie: Udatný lovec pred
Hospodinom ako Nimród. Jeho kráľovstvo bolo od počiatku Bábel, Erech,
Akkad a Kalne v krajine Šinár. Z tejto krajiny vytiahol do Aššúru a vystaval
Ninive, Rechobót-Ír, Kelach, ako aj Resen medzi mestami Ninive a Kelach. To
je to veľké mesto. Micrajim splodil: Lúdov, Anámov, Lehábov,
Naftuchov, Patrusanov, Kasluchov, z ktorých pochádzajú Filištínci a
Kaftóri. Kanaán splodil Sidona, svojho prvorodeného, a Chéta, ďalej Jebúsejov,
Amorejčanov, Girgašejov, Chivvijov, Arkijov, Sínejov, Arvádov, Cemarov a
Chamátov. Potom sa rozšírili rody Kanaánčanov. Územie Kanaánčanov siahalo
od Sidonu ku Geráru až po Gazu a smerom k Sodome, Gomore, Adme a
Cebojímu až po Lešu. To sú Chámovi synovia podľa rodov, jazykov, krajín a
národov. Aj Šémovi, praotcovi všetkých Eberových synov, Jefetovmu staršiemu
bratovi, sa narodili synovia. Šémovi synovia sú: Elám, Aššúr, Arpachšad, Lúd a
Aram. Aramovi synovia sú: Úc, Chúl, Geter a Maš. Arpachšadovi sa narodil
Šelach. Šelachovi sa narodil Eber. Eberovi sa narodili dvaja synovia: jeden sa
volal Peleg, lebo za jeho čias bola rozdelená zem, a jeho brat sa volal
Joktán. Joktánovi sa narodili: Almodád, Šelef, Chacarmávet, Jarach, Hadorám,
Uzál, Dikla, Obál, Abimael, Šeba, Ofír, Chavila a Jobáb. Títo všetci sú Joktánovi
synovia. Ich sídla siahali od Méše až po Sefar k východnému pohoriu. Toto sú
Šémovi synovia podľa ich rodov, jazykov a národov, bývajúci vo svojich
krajinách. Toto sú rody Noachových synov podľa rodokmeňov a národov. Po
potope sa z nich rozvetvili národy na zemi.
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BABYLONSKÁ VEŽA
Na celej zemi bola jednotná reč a jednotné slová. Keď sa ľudia pohli od východu,
našli rovinu v krajine Šinár a usadili sa tam. Povedali si medzi sebou: „Poďme,
narobme si tehál a vypáľme ich!“ Tehly používali namiesto kameňa a asfalt
namiesto malty. Potom povedali: „Poďme, vybudujme si mesto a vežu, ktorá
svojím vrcholom bude siahať do neba! Tak sa preslávime a nerozptýlime sa po
celej zemi.“Hospodin však zostúpil, aby sa pozrel na mesto a vežu, ktorú stavali
ľudia. Hospodin povedal: „Sú jeden národ a všetci hovoria jednou rečou. Toto je
iba začiatok ich výčinov; teraz im už nič nezabráni uskutočniť všetko, čo si
zaumienia. Poďme, zostúpme a zmäťme im reč, aby sa medzi sebou
nedorozumeli!“ Tak ich Hospodin odtiaľ rozptýlil po celej zemi a prestali stavať
mesto. Preto dostalo meno Bábel, lebo tam zmiatol Hospodin reč celej zeme.
Hospodin ich odtiaľ rozptýlil po celej zemi.
ŠÉMOV RODOKMEŇ
Toto je Šémov rodokmeň: Dva roky po potope, keď mal Šém sto rokov, narodil
sa mu Arpachšad. Po Arpachšadovom narodení žil Šém päťsto rokov a narodili
sa mu synovia a dcéry. Keď mal Arpachšad tridsaťpäť rokov, narodil sa mu
Šelach. Po Šelachovom narodení žil Arpachšad štyristotri rokov a narodili sa mu
synovia a dcéry. Keď mal Šelach tridsať rokov, narodil sa mu Eber. Po Eberovom
narodení žil Šelach štyristotri rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. Keď mal
Eber tridsaťštyri rokov, narodil sa mu Peleg. Po Pelegovom narodení žil Eber
štyristotridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. Keď mal Peleg tridsať
rokov, narodil sa mu Reu. Po Reuovom narodení žil Peleg dvestodeväť rokov a
narodili sa mu synovia a dcéry. Keď mal Reu tridsaťdva rokov, narodil sa mu
Serúg. Po Serúgovom narodení žil Reu dvestosedem rokov a narodili sa mu
synovia a dcéry. Keď mal Serúg tridsať rokov, narodil sa mu Nachór. Po
Nachórovom narodení žil Serúg dvesto rokov a narodili sa mu synovia a
dcéry. Keď mal Nachór dvadsaťdeväť rokov, narodil sa mu Terach. Po
Terachovom narodení žil Nachór stodevätnásť rokov a narodili sa mu synovia a
dcéry. Keď mal Terach sedemdesiat rokov, narodil sa mu Abrám, Nachór a
Harán.
ABRÁMOV RODOKMEŇ
Toto je Terachov rodokmeň: Terachovi sa narodil Abrám, Nachór a Harán.
Haránovi sa narodil Lót. Harán zomrel ešte za života svojho otca Teracha vo
svojej rodnej zemi, v chaldejskom Úre. Abrám a Nachór sa oženili. Abrámova
žena sa volala Saraj a Nachórova žena sa volala Milka. Bola to dcéra Harána,
ktorý bol otcom Milky a Jisky.Saraj bola neplodná, nemala deti. Terach vzal
svojho syna Abráma a svojho vnuka Lóta, Haránovho syna, a Saraj, svoju

nevestu, ženu svojho syna Abráma, a vyviedol ich z chaldejského Úru, aby sa
nasťahovali do Kanaánu. Prišli do Charánu a usadili sa tam. Celý vek Terachovho
života bol dvestopäť rokov. Potom Terach v Charáne zomrel.
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POVOLANIE ABRÁMA
Hospodin povedal Abrámovi: „Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a
z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem! Urobím z teba veľký národ,
požehnám ťa, zvelebím tvoje meno. Buď požehnaním! Požehnám tých, čo teba
žehnajú a tých, čo tebe zlorečia, prekľajem. V tebe budú požehnané všetky
pokolenia zeme. “Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin. Šiel s ním aj
Lót. Abrám mal sedemdesiatpäť rokov, keď odišiel z Charánu. Abrám vzal svoju
ženu Saraj, svojho synovca Lóta, všetok majetok, čo nadobudli, i služobníctvo,
ktoré získali v Charáne. Pohli sa a šli do Kanaánu. Keď prišli do Kanaánu, Abrám
prešiel krajinou až k posvätnému miestu v Sícheme, k Moreho dubu. Vtedy
bývali v krajine Kanaánčania. Abrámovi sa zjavil Hospodin a povedal mu: „Túto
krajinu dám tvojmu potomstvu.“ Potom tam postavil oltár Hospodinovi, ktorý sa
mu zjavil. Odtiaľ odišiel do pohoria na východ od Bételu a tam si rozložil stan.
Na západ od neho bol Bétel, na východ Aj. Tam postavil Hospodinovi oltár a
vzýval Hospodinovo meno. Potom Abrám pokračoval v ceste k Negevu.
ABRÁM V EGYPTE
Keď v krajine nastal hlad, Abrám odišiel do Egypta, aby tam začas pobudol, lebo
v krajine sa veľmi rozšíril hlad. Keď sa chystali vojsť do Egypta, povedal svojej
žene Saraj: „Pozri sa, viem, že si žena krásneho vzhľadu. Keď ťa uvidia
Egypťania, povedia si: ‚Toto je jeho žena.‘ Mňa zabijú a teba nechajú
nažive. Povedz teda, že si moja sestra, aby sa mi pre teba vodilo dobre a zostal
som tvojou zásluhou nažive.“ Keď Abrám prišiel do Egypta, Egypťania videli,
že je to žena veľmi krásna. Uvideli ju aj faraónovi dvorania, vychválili ju pred
faraónom a odviedli ju do jeho paláca. Ten pre ňu s Abrámom dobre zaobchádzal,
takže mal ovce, dobytok, osly, sluhov, slúžky, oslice a ťavy. Hospodin však
postihol faraóna i jeho dom ťažkými údermi pre Saraj, Abrámovu ženu. Faraón
zavolal Abráma a povedal mu: „Čo si mi to urobil? Prečo si mi nepovedal, že je
to tvoja žena? Prečo si povedal, že je to tvoja sestra? Ja som si ju preto vzal za
ženu. Tu teda máš svoju ženu, ber si ju a choď!“ Faraón ho potom zveril mužom,
aby ho poslali preč aj s jeho ženou i so všetkým, čo mal.

VÝZVA NA TENTO TÝŽDEŇ pre všetkých:
Urobím niečo, čo viem, že by som mal urobiť a nechce sa mi to...

