FARSKÉ OZNAMY – 1. 6. 2020 – 7. 6. 2020
Pondelok:
1. 6.

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka
18.00 za zdravie a Božie požehnanie pre rod Ivana a Alenky

Utorok:
2. 6.

Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov, ľubovoľná spomienka
8.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Evu Orolinovú (70. rokov)

Streda:
3. 6.

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
18.00 + Rudolf Ferenc

Štvrtok:
4. 6.

Nášho Pána Ježiša Krista najvyššieho a večného kňaza
18.00 + Jolana Petrovičová (nedožitých 80.rokov)
Po sv. omši adorácia za duchovné povolania

Piatok:
5. 6.

Sv. Bonifáca, biskupa, spomienka
18.00 + Milan a Terézia

Sobota:
6. 6.

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
18.00 – za zdravie a Božie pož. pre Antonína (70.rokov života)

Nedeľa:
7. 6.

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, slávnosť
8.00 - za veriacich farnosti (odporúčaná pre seniorov)
10.00 – na úmysel (odporúčaná pre pracujúcich, deti a mládež)

Príležitostné oznamy:
1. Za upratanie kostola ďakujeme sk. č. 2.
2. Zvonček zo slávnosti Nanebovstúpenia Pána 35,- Eur, zbierka na katolícke
masmédiá 136,- EUR, zvonček z minulej nedele bol 50,- Eur. Bohu známa
obetovala na kostol 20,- EUR. Nech vám Pán Boh štedro odmení vašu
štedrosť.
3. Nedeľou Zoslania Ducha Svätého končí Veľkonočné obdobie a začína
obdobie cez rok.
4. V týždni je prvý piatok v mesiaci, spovedať budem 30’ pred každou sv. omšou.
Ku chorým, pôjdem v piatok od 9.00.
5. Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Výmena kartičiek Ružencového bratstva
– posúvame o jedno tajomstvo dopredu. Na nástenke kostola je zoznam.
6. V predsieni kostola je zoznam, do ktorého sa môžu zapísať lektori na
čítania pri svätých omšiach.
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SÁRA U ABÍMELECHA
Odtiaľ sa Abrahám vybral do kraja Negev. Zastavil sa medzi Kadéšom a Šúrom a
dočasne zostal v Geráre. Abrahám vtedy o svojej manželke Sáre hovorieval: „Toto
je moja sestra.“ Gerársky kráľ Abimelech poslal po Sáru a vzal si ju. V noci vo sne
prišiel Boh k Abimelechovi a povedal mu: „Určite zomrieš, lebo si si vzal ženu, čo
má muža.“ Keďže Abimelech sa k nej ešte nepriblížil, povedal: „Pane, zabíjaš aj
spravodlivých ľudí? Či mi on sám nepovedal: ‚Toto je moja sestra?‘ Ba aj ona mi
povedala: ‚To je môj brat.‘ Urobil som to v nevinnosti srdca a s čistými rukami.“ Boh
mu vo sne povedal: „Aj ja viem, že si to urobil v nevinnosti srdca, preto som ti
zabránil zhrešiť proti mne a nedopustil som, aby si sa jej dotkol. Vráť teda manželku
jej mužovi, lebo on je prorok! On sa bude za teba prihovárať, aby si žil. Ak ju však
nevrátiš, vedz, že určite zomrieš so všetkými, čo patria k tebe.“ Abimelech včasráno
vstal, zvolal všetkých svojich sluhov, a keď im vyrozprával všetko, čo sa stalo, muži
sa veľmi naľakali. Abimelech zavolal Abraháma a povedal mu: „Čo si nám to urobil?
Čím som sa proti tebe prehrešil, že si priviedol na mňa a na moje kráľovstvo taký
veľký hriech? Urobil si mi niečo, čo si nemal urobiť!“ Potom sa Abimelech
Abraháma spýtal: „Čo ti to zišlo na um, takto sa správať?“ Abrahám odvetil:
„Povedal som si: ‚Na tomto mieste určite nieto bázne pred Bohom a pre moju ženu
ma zabijú.‘ Napokon, ona mi je naozaj sestrou. Je to dcéra môjho otca, no nie dcéra
mojej matky; stala sa mojou ženou. Keď ma Boh po odchode z otcovského domu
nechal blúdiť, vtedy som jej povedal: ‚Preukáž mi túto láskavosť: Všade, kam
prídeme, povieš: To je môj brat.‘“ Nato vzal Abimelech ovce, dobytok, otrokov a
slúžky, dal ich Abrahámovi a vrátil mu aj jeho ženu Sáru.Abimelech povedal: „Pozri,
moja zem je pred tebou, bývaj, kdekoľvek sa ti zapáči!“ Sáre povedal: „Pozri, tvojmu
bratovi som dal tisíc strieborných, to bude odškodné na zastretie očí všetkým, čo sú
s tebou. Tým budeš ospravedlnená pred všetkými.“ Abrahám sa modlil k Bohu; Boh
uzdravil Abimelecha, jeho ženu i slúžky, takže mohli rodiť. Hospodin totiž zavrel
každé materské lono v Abimelechovom dome pre Abrahámovu ženu Sáru.

Genezis 21
IZÁKOVO NARODENIE
Hospodin navštívil Sáru, ako povedal, a splnil, čo jej sľúbil. Sára počala a porodila
Abrahámovi syna v jeho starobe a v čase, ktorý mu Boh predpovedal. Abrahám dal
svojmu synovi, ktorého mu porodila Sára, meno Izák. Na ôsmy deň obrezal Abrahám
svojho syna Izáka, ako mu prikázal Boh. Abrahám mal sto rokov, keď sa mu narodil
syn Izák. Vtedy Sára povedala: „Boh mi dal dôvod zasmiať sa. Kto sa to dopočuje,
zasmeje sa.“ A dodala: „Kto by bol povedal Abrahámovi, že Sára bude ešte pridájať
synov? A predsa som mu porodila syna v jeho starobe.“
ZAVRHNUTIE HAGAR
Chlapec rástol a odstavila ho. V deň, keď bol Izák odstavený, Abrahám vystrojil
veľkú hostinu. Keď Sára videla, že syn Egypťanky Hagar, ktorého porodila
Abrahámovi, vysmieva sa jej synovi, povedala Abrahámovi: „Vyžeň tú slúžku i jej
syna, lebo syn tejto slúžky nesmie mať podiel na dedičstve s mojím synom
Izákom!“ Abraháma sa to veľmi dotklo, lebo to bol jeho syn. Boh však povedal
Abrahámovi: „Netráp sa nad chlapcom ani nad slúžkou. Poslúchni Sáru vo všetkom,
čo ti povedala, lebo tvoje potomstvo sa bude volať po Izákovi. No aj zo syna slúžky
urobím veľký národ, lebo je tvojím potomkom.“ Abrahám včasráno vzal chlieb a
mech s vodou, dal to Hagar; dieťa jej položil na plecia a prepustil ju. Ona odišla a
blúdila po púšti Beér-Šeba. Keď sa voda z mecha minula, položila chlapca pod jeden
z kríkov, poodišla a sadla si opodiaľ, asi na dostrel z luku, lebo si povedala:
„Nemôžem sa dívať, ako zomiera dieťa.“ Sadla si naproti a nahlas sa rozplakala. Boh
však počul chlapcov hlas a Boží anjel zavolal z neba na Hagar a povedal jej: „Čo ti
je, Hagar? Neboj sa, veď Boh počul chlapcov hlas tam, kde je. Vstaň, vezmi chlapca
a drž ho pevne svojou rukou, lebo z neho urobím veľký národ!“ Vtom jej Boh otvoril
oči a ona zazrela vodný prameň. Šla teda naplniť mech vodou a dala sa chlapcovi
napiť. Boh bol s chlapcom. Keď vyrástol, býval na púšti a stal sa
lukostrelcom. Potom sa usadil na púšti Parán a matka mu vzala ženu z Egypta.
ABRAHÁMOVA ZMLUVA S ABÍMELECHOM
V tom čase Abimelech a veliteľ jeho vojska, Pichól, povedali Abrahámovi: „Boh je
s tebou vo všetkom, čo konáš. Preto mi tu na Boha prisahaj, že neoklameš ani mňa,
ani môjho následníka a moje potomstvo, ale ako som sa ja verne zachoval voči tebe,
tak sa budeš aj ty správať voči mne a krajine, v ktorej si cudzincom!“ Abrahám
povedal: „Prisahám!“ Potom Abrahám dohováral Abimelechovi pre studňu, ktorej sa
Abimelechovi sluhovia násilne zmocnili. Abimelech odpovedal: „Neviem, kto to
urobil. Veď ani ty si mi to neoznámil, ani som o tom dosiaľ nepočul.“ Vtedy
Abrahám vzal ovce i dobytok, dal to Abimelechovi a obaja uzavreli zmluvu. Potom
Abrahám oddelil zo stáda sedem oviec. Abimelech sa spýtal Abraháma: „Čo má
znamenať tých sedem oviec, ktoré si oddelil?“ On odpovedal: „Vezmi si odo mňa
týchto sedem oviec na svedectvo, že túto studňu som vykopal ja.“Preto sa to miesto
nazýva Beér-Šeba, lebo obaja tam prisahali. Takto uzavreli zmluvu v Beér-Šebe.

Potom sa Abimelech a veliteľ jeho vojska Pichól pobrali a vrátili sa na územie
Filištíncov. Abrahám zasadil v Beér-Šebe tamarišku a vzýval tam meno Hospodina,
Večného Boha. Abrahám dlho býval v krajine Filištíncov.
Genezis 22 - OBETOVANIE IZÁKA
Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma a povedal mu: „Abrahám!“ On odvetil:
„Tu som.“ Boh povedal: „Vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, odíď
do kraja Morija a obetuj ho tam ako spaľovanú obetu na vrchu, o ktorom ti
poviem.“ Abrahám včasráno osedlal osla, vzal so sebou dvoch sluhov i svojho syna
Izáka. Keď naštiepal dreva na spaľovanú obetu, vstal a vybral sa na miesto, o ktorom
mu hovoril Boh. Na tretí deň Abrahám pozdvihol oči a zďaleka uzrel to
miesto. Povedal svojim sluhom: „Zostaňte tu s oslom. Ja pôjdem s chlapcom ta,
pokloníme sa Bohu a vrátime sa k vám.“ Abrahám vzal drevo na spaľovanú obetu a
naložil ho na svojho syna Izáka. Sám vzal oheň a nôž a tak šli obaja spolu. Izák
povedal svojmu otcovi Abrahámovi: „Otec!“ Ten odpovedal: „Čo chceš, syn môj?“
Izák sa spýtal: „Pozri, oheň a drevo je tu, no kde je baránok na spaľovanú
obetu?“ Abrahám odvetil: „Syn môj, baránka na spaľovanú obetu si obstará Boh.“
Tak šli obaja spolu ďalej. Keď došli na miesto, o ktorom im povedal Boh, Abrahám
tam postavil oltár, naukladal naň drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na oltár, na
drevo. Abrahám vystrel ruku, vzal nôž, aby zabil svojho syna. Vtom z neba zavolal
naňho Hospodinov anjel: „Abrahám, Abrahám!“ On odpovedal: „Tu som!“ Anjel mu
povedal: „Nedotýkaj sa chlapca, neublíž mu! Teraz viem, že sa bojíš Boha, lebo si
mi neodoprel ani svojho jediného syna.“ Abrahám sa rozhliadol a v kroví uzrel
barana zachyteného za rohy. Abrahám šiel, vzal barana a obetoval ho namiesto
svojho syna ako spaľovanú obetu. Abrahám nazval toto miesto „Hospodin sa
postará“. Tak sa dodnes hovorí: „Na vrchu sa Hospodin postará.“Hospodinov anjel
znova zavolal z neba na Abraháma a povedal: „Prisahám na seba samého,“ znie
výrok Hospodina, „pretože si to urobil a neodoprel si mi svojho jediného syna, určite
ťa požehnám a rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi a ako piesok na
morskom brehu; tvoje potomstvo sa zmocní brány svojich nepriateľov. Pretože si
poslúchol môj hlas, v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy
zeme.“ Potom sa Abrahám vrátil k svojim sluhom a všetci spolu sa pobrali do BeérŠeby, kde Abrahám býval.
NÁCHOROVO POTOMSTVO
Po týchto udalostiach oznámili Abrahámovi: „Milka porodila synov tvojmu bratovi
Nachórovi: prvorodeného Úca, jeho brata Búza a Kemuela, Aramovho otca, Keseda,
Chaza, Pildáša, Jidláfa a Betuela.“Betuelovi sa narodila Rebeka. Týchto ôsmich
porodila Milka Abrahámovmu bratovi Nachórovi. Aj jeho vedľajšia žena, ktorej
meno bolo Reuma, porodila Tebacha, Gachama, Tachaša a Maachu.

Výzva pre všetkých:
Aspoň raz za týždeň sa pomodlím sám, alebo lepšie v rodine ak sa dá
litánie k Božskému srdcu Ježišovmu.

