FARSKÉ OZNAMY – 20. 7. 2020 – 26. 7. 2020
Pondelok: Sv. Apolinária, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka
20. 7.
Utorok:
21. 7.

Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľub. spomienka
18.00 + z rodiny Lenkových a Krupových

Streda:
22. 7.

Sv. Márie Magdalény, sviatok
8.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu

Štvrtok:
23. 7.

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, po sv. omši adorácia
18.00 + rodičia a manžel

Piatok:
24. 7.

Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza, ľubovoľná spomienka
18.00 + Jolana Petrovičová

Sobota:
25. 7.

Sv. Jakuba, apoštola, sviatok
8.00 + Vladimír Strelecký ml.

Nedeľa:
26. 7.

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, slávnosť
10.00 - za veriacich farnosti

Príležitostné oznamy:
1. Zvonček z minulej nedele bol 75,- eur. Bohu známa obetovala na kostol pri
príležitosti životného jubilea 50,- eur. Bohu známa obetovala ako poďakovanie
za dar života dcéry na pastoráciu detí a mládeže 50,- eur. Nech vám Pán Boh
štedro odmení vašu štedrosť.
2. Z Farskej hospodárskej rady (FHR) a Pastoračnej rady farnosti (PRF) –
nastala zmena v členstve namiesto Anny Brezinovej, ktorá dlhodobo nežije
v našej farnosti sa stala členkou FHR a PRF menovaním Adriana Hudačková.
Schválené: výmena strechy na farskej budove (externé zdroje), výmena
latovania okolo kostola, maľovanie kostola od 3.8.2020. Zmeny v skupinách na
upratovanie kostola. Začiatkom októbra spoločná púť – detaily upresníme
neskôr.
3. O upratanie kostola prosíme sk. č.6 : Mária Bartková st., Jana Halková,
Anna Kohútová, Milena Pelachová.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VÝCHODNÁ
Východná 617, 032 32; www.farnostvychodna.sk

Tel. 044/529 52 58, email: vychodna.fara@gmail.com
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ÉZAVOV RODOKMEŇ
Toto je Ezávov čiže Edómov rodokmeň: Ezáv si vzal ženy Kanaánčanky: Adu, dcéru Chetitu
Elóna, Oholibamu, Anovu dcéru, vnučku Chivvija Cibeóna, ďalej Basemat, dcéru Izmaela, sestru
Nebajóta. Ada porodila Ezávovi Elifaza a Basemat porodila Reuela.Oholibama porodila Jeúša,
Jaláma a Koracha. Toto sú Ezávovi synovia, ktorí sa mu narodili v Kanaáne. Potom vzal Ezáv svoje
ženy, synov a dcéry i všetkých príslušníkov svojho domu, ako aj stádo, dobytok a všetok majetok,
čo nadobudol v Kanaáne, a odišiel od svojho brata Jákoba do Seíru. Boli totiž bohatí a nemohli
bývať spolu. Krajina, v ktorej bývali, ich už pre množstvo stád nemohla uživiť. Ezáv sa usadil v
seírskom pohorí. Ezáv je Edóm. Toto sú pokolenia Ezáva, praotca Edómčanov na seírskom
pohorí. Toto sú mená Ezávových synov: Elifaz, syn Ezávovej ženy Ady, Reuel, syn Ezávovej ženy
Basemat. Elifazovi synovia boli: Temán, Omár, Cefo, Gatám a Kenaz.Vedľajšia žena Ezávovho
syna Elifaza bola Timna, ktorá mu porodila Amaléka. To sú vnuci Ezávovej ženy Ady. Reuelovi
synovia boli: Nachat, Zerach, Šamma a Mizza. Toto sú vnuci Ezávovej ženy Basemat. Synovia
Ezávovej ženy Oholibamy, Anovej dcéry a Cibeónovej vnučky, ktorých mu porodila, boli: Jeúš,
Jalám a Korach.Toto sú vodcovia Ezávových synov: synovia Elifaza, Ezávovho prvorodeného sú:
vodca Temán, vodca Omár, vodca Cefo, vodca Kenaz, vodca Korach, vodca Gatám, vodca
Amalék. Toto sú Elifazovi vodcovia v Edómsku. Sú to Adini vnuci. Toto sú synovia Ezávovho
syna Reuela: vodca Nachat, vodca Zerach, vodca Šamma, vodca Mizza. To sú Reuelovi vodcovia
v Edómsku; sú to vnuci Ezávovej ženy Basemat. Toto sú synovia Ezávovej ženy Oholibamy: vodca
Jeúš, vodca Jalám, vodca Korach. To sú vodcovia Ezávovej ženy Oholibamy, Anovej dcéry. Toto
sú Ezávovi synovia a ich vodcovia. To je Edóm. Toto sú synovia Chorijca Seíra, praobyvateľa
krajiny: Lotán a Šobál, Cibeón a Ana, Dišón, Ecer a Dišán. To sú vodcovia Chorijcov, synovia
Seíra v Edómsku. Lotánovi synovia sú: Chori a Hemám. Lotánova sestra bola Timna. Šobálovi
synovia sú: Alván, Manachat, Ebál, Šefo a Onám. Cibeónovi synovia sú: Aja a Ana. To je ten Ana,
ktorý našiel horúce žriedla na stepi, keď pásol osly svojho otca Cibeóna. Toto sú Anove deti: syn
Dišón a dcéra Oholibama. Dišónovi synovia sú: Chemdán a Ešbán, Jitrán a Kerán. Ecerovi synovia
sú: Bilhán, Zaaván a Akán. Dišánovi synovia sú: Úc a Arán. Toto sú vodcovia Chorijcov: vodca
Lotán, vodca Šobál, vodca Cibeón, vodca Ana, vodca Dišón, vodca Ecer, vodca Dišán. Toto sú
vodcovia Chorijcov podľa svojich rodov v Seírsku. Toto sú králi, ktorí panovali v Edómsku
predtým, než mali kráľa Izraeliti: v Edómsku panoval Bela, syn Beóra, a jeho mesto sa nazývalo
Dinhaba. Po Belovej smrti kraľoval Zerachov syn Jobáb z Bocry. Po Jobábovej smrti kraľoval
Chušám z krajiny Temáncov. Po Chušámovej smrti kraľoval Bedadov syn Hadad, ktorý porazil
Midjánčanov na moábskom poli. Jeho mesto sa nazývalo Avít. Po Hadadovej smrti kraľoval Samla
z Masreky. Po Samlovej smrti kraľoval Šaúl z Rechobótu pri Veľrieke. Po Šaúlovej smrti kraľoval
Achbórov syn Baal-Chanán. Po smrti Achbórovho syna Baal-Chanána kraľoval Hadar. Jeho sídlo
sa nazývalo Pau a jeho žena, dcéra Matréda a vnučka Me-Zahába, sa volala Mehetabel. Toto sú
mená Ezávových vodcov podľa rodov, miest a mien: vodca Timna, vodca Alva, vodca Jetét, vodca
Oholibama, vodca Ela, vodca Pinón,vodca Kenaz, vodca Temán, vodca Mibcár, vodca Magdíel,

vodca Irám. Toto sú edómski vodcovia podľa sídel v krajine, ktorú ovládli. To je Ezáv, praotec
Edómčanov.
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JOZEF A JEHO BRATIA
Jákob sa usadil v Kanaáne, kde jeho otec býval ako cudzinec. Toto sú príbehy Jákobovho
rodu. Sedemnásťročný mládenec Jozef pásaval ovce so svojimi bratmi a býval so synmi
otcových žien Bilhy a Zilpy. Jozef o nich prinášal otcovi zlé správy. Izrael miloval Jozefa
viac než ostatných synov. Narodil sa mu totiž v starobe a Jákob mu dal ušiť pestré
šaty. Keď jeho bratia videli, že otec ho má radšej než ostatných svojich synov,
znenávideli ho a nevedeli sa s ním prívetivo rozprávať.Raz mal Jozef sen, a keď ho
rozpovedal bratom, ešte väčšmi ho znenávideli. Povedal im totiž: „Počúvajte, čo sa mi
prisnilo: Boli sme na poli a viazali sme snopy. Môj snop sa postavil a zostal stáť. Vaše
snopy sa rozostavali dookola a klaňali sa môjmu snopu.“ Nato mu bratia povedali: „Vari
chceš nad nami kraľovať či panovať?“ Pre jeho sny a reči ho ešte viac znenávideli. Jozef
mal aj iný sen a vyrozprával ho bratom. Povedal: „Mal som ešte iný sen. Klaňalo sa mi
slnko, mesiac a jedenásť hviezd.“ Toto povedal otcovi a bratom. Otec ho však pokarhal:
„Čo je to za sen? Čo sa ti to prisnilo? Azda prídem ja, tvoja matka, tvoji bratia a budeme
sa ti klaňať až po zem?“ Jeho bratia preto na neho žiarlili, no jeho otec si to
zapamätal. Keď bratia odišli pásť otcove ovce k Síchemu, Izrael povedal Jozefovi: „Ako
vieš, tvoji bratia pasú pri Sícheme. Poď, pošlem ťa za nimi.“ On odpovedal: „Tu
som.“ Izrael mu povedal: „Choď a pozri, či sú bratia a stáda v poriadku, a dones mi
správu!“ Poslal ho teda z údolia Hebronu a on prišiel do Síchemu. Tam ho našiel nejaký
muž, ako blúdi po poli, a spýtal sa ho: „Čo hľadáš?“ Odpovedal: „Hľadám svojich bratov;
povedz mi, kde pasú!“ Muž mu povedal: „Odišli odtiaľto. Počul som však, ako si vraveli:
‚Poďme do Dotánu.‘“ Jozef potom odišiel za svojimi bratmi a našiel ich v Dotáne. Len
čo ho v diaľke zazreli a skôr než sa k nim priblížil, rozhodli sa, že ho zabijú. Hovorili si
medzi sebou: „Pozrite, prichádza majster snov! Poďte, zabime ho! Potom ho hodíme do
cisterny a povieme, že ho zožrala divá zver. Uvidíme, čo bude s jeho snami!“ Keď to
počul Rúben, v snahe vytrhnúť im ho z rúk, povedal: „Nesiahajme mu na život!“ Rúben
im ďalej vravel: „Neprelievajte krv! Hoďte ho do cisterny na púšti, ale nevzťahujte naňho
ruky!“ Chcel ho totiž z ich rúk zachrániť a priviesť k otcovi. Keď Jozef prišiel k bratom,
zobliekli mu pestré šaty, čo mal na sebe,potom ho vzali a hodili do cisterny. Cisterna bola
prázdna, bez vody.Keď sa posadili k jedlu, videli prichádzať karavánu Izmaelitov z
Gileádu. Ťavy niesli ladanovú živicu, balzam a myrhu, ktoré dopravovali do Egypta. Júda
povedal bratom: „Čo budeme mať z toho, keď brata zabijeme a zatajíme jeho
krv? Poďme, predajme ho Izmaelitom, ale nevzťahujme naňho ruky, veď je to náš rodný
brat!“ Bratia ho poslúchli. Keď tadiaľ prechádzali midjánski kupci, bratia vytiahli Jozefa
z cisterny a predali ho za dvadsať strieborných Izmaelitom, ktorí ho odviedli do
Egypta. Keď sa Rúben vrátil k cisterne a Jozef v nej nebol, roztrhol si rúcho, vrátil sa k
bratom a povedal: „Chlapec tam nie je. Kam sa len podejem?“ Nato vzali Jozefove šaty,
zabili capa a šaty namočili do krvi. Pestré šaty dali odniesť otcovi s odkazom: „Toto sme
našli. Pozri, či sú to šaty tvojho syna alebo nie.“ Keď si ich pozrel, povedal: „To sú šaty
môjho syna. Zožrala ho divá zver. Jozefa určite roztrhala.“ Jákob si roztrhol plášť, na
bedrá si položil vrecovinu a dlho smútil za svojím synom. Všetci synovia a všetky dcéry
ho prišli potešiť, on sa však potešiť nedal a povedal: „V smútku zostúpim za synom do

podsvetia.“ Takto ho oplakával otec. Midjánčania predali Jozefa v Egypte faraónovmu
dvoranovi Pótifarovi, veliteľovi telesnej stráže.
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JÚDA A TÁMAR
V tom čase Júda odišiel od svojich bratov a prešiel k istému mužovi z Adullámu menom
Chira. Júda tam uzrel dcéru Kanaánčana, ktorý sa volal Šúa, vzal si ju za ženu a vošiel k
nej. Ona počala, porodila syna a Júda mu dal meno Ér. Znova počala, porodila syna a
nazvala ho Onán. Opäť porodila syna a dala mu meno Šela. Bolo to v Kezíbe, keď ho
porodila. Júda dal Érovi, svojmu prvorodenému, ženu, ktorá sa volala Tamar. Júdov
prvorodený syn Ér bol zlý pred Hospodinom, preto mu Hospodin vzal život. Potom
povedal Júda Onánovi: „Podľa švagrovského práva vojdi k bratovej žene, vezmi si ju a
postaraj sa svojmu bratovi o potomstvo!“ Onán však vedel, že potomstvo nebude patriť
jemu, preto kedykoľvek vošiel k bratovej žene, semeno vypúšťal na zem, aby svojmu
bratovi nesplodil potomka. Hospodinovi sa to však nepáčilo, preto aj jeho usmrtil. Vtedy
povedal Júda svojej neveste: „Zostaň v dome svojho otca ako vdova, kým nedospeje môj
syn Šela.“ Povedal si však: „Len aby nezomrel ako jeho bratia.“ Tamar teda odišla a
bývala v dome svojho otca. Po mnohých dňoch zomrela Júdovi žena, Šúova dcéra. Keď
sa Júdovi ukončil smútok, šiel so svojím priateľom Chirom z Adullámu k strihačom
svojich oviec do Timny. Vtedy oznámili Tamar: „Tvoj svokor práve ide do Timny strihať
svoje ovce.“ Ona odložila vdovské šaty, vzala si závoj, zahalila sa a sadla si k bráne do
Enajimu, ktorý je pri ceste do Timny. Tamar totiž vedela, že hoci Šela už dospel, nestala
sa jeho ženou. Keď ju Júda zazrel, nazdával sa, že je to neviestka, lebo si zastrela
tvár. Zabočil k nej, ako bola pri ceste, a povedal: „Dovoľ, prosím, vojsť k tebe.“ Nevedel
totiž, že je to jeho nevesta. Ona sa ho spýtala: „Čo mi dáš za to, že vojdeš ku mne?“ On
odpovedal: „Pošlem ti kozľa zo stáda.“ Ona povedala: „Daj mi však nejaký záloh, kým
ho pošleš.“ Júda sa jej spýtal: „Čo ti mám dať do zálohu?“ Odpovedala: „Tvoje pečatidlo
so šnúrou a palicu, ktorú máš v ruke.“ Dal jej to. Vošiel k nej a ona počala. Potom vstala
a odišla. Odložila závoj a znova si obliekla vdovské šaty. Júda potom poslal kozľa po
svojom priateľovi z Adullámu, aby z ruky ženy prevzal záloh, ktorý jej dal; ale nenašiel
ju.Vypytoval sa tamojších ľudí: „Kde je tá zasvätená smilnica, ktorá bola na ceste do
Enajimu?“ Odpovedali mu: „Tu nebola nijaká zasvätená smilnica.“ Vrátil sa k Júdovi a
povedal mu: „Nenašiel som ju. Aj tamojší ľudia vraveli: ‚Nijaká zasvätená smilnica tu
nebola.‘“ Júda povedal: „Nech si to nechá; len aby sme neboli na posmech. Veď som jej
poslal toto kozľa, ty si ju však nenašiel.“ Asi po troch mesiacoch Júdovi oznámili: „Tvoja
nevesta Tamar sa dopustila smilstva a zo smilstva aj počala.“ Júda povedal: „Vyveďte ju
a upáľte!“ Keď ju viedli, odkázala svojmu svokrovi: „Počala som z muža, ktorému patria
tieto veci,“ a dodala: „Pozorne sa pozri, komu patrí pečatidlo so šnúrou a palica!“ Keď
sa Júda na to pozrel, povedal: „Ona je spravodlivejšia než ja; nedal som ju totiž svojmu
synovi Šelovi.“ Potom sa už s ňou nestýkal. Keď prišiel čas pôrodu, ukázalo sa, že v jej
živote boli dvojčatá. Keď rodila, jedno z nich vystrčilo ruku. Babica mu na ňu priviazala
červenú šnúrku a povedala: „Tento vyjde prvý.“ On však stiahol ruku späť a vyšiel jeho
brat. Povedala: „Akou trhlinou si sa predral?“ Preto mu dala meno Perec. Potom vyšiel
jeho brat, ktorý mal na ruke červenú šnúrku. Toho nazvali Zerach.

