FARSKÉ OZNAMY – 27. 7. 2020 – 2. 8. 2020
Pondelok:
27. 7.

Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

Utorok:
28. 7.

Féria
18.00 + Zuzana, Juraj, Ján, Mária

Streda:
29. 7.

Sv. Marty, spomienka
8.00 - za duše v očistci

Štvrtok:
spomienka,
30. 7.

Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice, ľubovoľná

Piatok:
31. 7.

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
18.00 – za deti z rodiny Petrovičovej a Polákovej

Sobota:
1. 8.

Sv. Alfonza Máriu de‘Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
7.30 – Fatimská sobota
8.00 + rodičia Martin a Mária a ich synovia

Nedeľa:
2. 8.

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

po sv. omši adorácia
18.00 + Terézia a Milan Žiak

Príležitostné oznamy:
1. Zvonček z minulej nedele bol 67,- eur. Bohu známa rodina obetovala na kostol
50,- eur. Bohu známa obetovala na maľovanie kostola 50,- eur. Bohu známy
obetoval pre potreby farnosti 50,- eur. Nech vám Pán Boh štedro odmení vašu
štedrosť.
2. Ďakujeme za upratanie kostola sk. č.6.
3. Porciunkulové odpustky: 2. augusta možno získať vo všetkých farských
kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych
kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie
odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš)
a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho tri podmienky: svätá spoveď,
sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas’a
Sláva).
4. Pri vchode do kostola je inštalovaná brána, ako ukážka návrhu oplotenia
ohradného múra kostola. Pripomienky a návrhy prosím povedzte p. Giráškovi.
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JOZEF A PÓTIFAROVA ŽENA
Keď Jozefa odviedli do Egypta, od Izmaelitov, ktorí ho ta doviedli, ho kúpil Egypťan
Pótifar, faraónov dvoran, veliteľ telesnej stráže. Hospodin bol však s Jozefom, takže
sa mu darilo a zostal v dome egyptského pána. Jeho pán videl, že Hospodin je s ním
a že ho pri každej práci požehnáva. Jozef získal jeho priazeň a slúžil mu. Pótifar ho
ustanovil za správcu svojho domu a zveril mu do správy všetok svoj
majetok. Odvtedy, čo ho Egypťan ustanovil za správcu svojho domu, so všetkým, čo
mal, Hospodin požehnával dom Egypťana pre Jozefa. Hospodinovo požehnanie
spočívalo na všetkom, čo mal v dome i na poli. Všetko, čo mal, zveril teda Jozefovi
a okrem chleba, ktorý jedával, nestaral sa o nič. Jozef bol pekne urastený a mal krásny
vzhľad. Po týchto udalostiach sa žena jeho pána zahľadela do Jozefových očí a
naliehala naňho: „Ľahni si ku mne!“ On však odoprel a žene svojho pána povedal:
„Pozri, kým som tu ja, môj pán sa v dome o nič nestará, lebo všetok svoj majetok
zveril mne. V tomto dome ma nikto neprevyšuje. Pán si okrem teba nič nevyhradil
pre seba, lebo ty si jeho žena. Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú neprávosť
a zhrešiť proti Bohu?!“ Hoci dennodenne Jozefa nahovárala, neposlúchol ju, aby si
k nej ľahol a bol s ňou. Keď však jedného dňa prišiel konať svoju obvyklú prácu, z
domácich nebol nikto doma. Ona ho chytila za plášť a povedala: „Ľahni si ku mne!“
On jej však nechal plášť v ruke, vybehol von a utiekol. Keď videla, že jej nechal
plášť v ruke a utiekol von, zavolala služobníctvo a povedala: „Pozrite, doviedli nám
Hebreja, aby nás obrátil na posmech. Prišiel a chcel si ku mne ľahnúť; preto som
začala kričať. Keď počul, že zvyšujem hlas, nechal pri mne svoj plášť. Vybehol a
ušiel.“ Ona nechala ležať jeho plášť pri sebe, kým pán neprišiel domov. Aj jemu
povedala to isté: „Hebrejský sluha, ktorého si k nám priviedol, prišiel si zo mňa
urobiť posmech. Keď som začala kričať, nechal svoj plášť pri mne a ušiel.“ Keď
Jozefov pán počul slová svojej ženy, ktorá ho presviedčala: „Ako vravím, toto mi
urobil tvoj otrok,“ náramne sa rozhneval. Jozefa dal chytiť a vrhnúť do žalára medzi
kráľovských väzňov. Tak sa Jozef ocitol v žalári. Hospodin bol však s Jozefom,
zľutoval sa nad ním a u správcu žalára vzbudil k nemu náklonnosť.Správca žalára
ustanovil Jozefa za dozorcu nad všetkými väzňami, čo boli v žalári. Jozef dohliadal
na všetko, čo sa tam malo urobiť.Správca žalára nedohliadal na nič, čo mu zveril,
lebo Hospodin bol s Jozefom a s úspechom sprevádzal všetko jeho úsilie.

Genezis 40
JOZEF V ŽALÁRI
Neskôr sa stalo, že čašník egyptského kráľa a pekár sa prehrešili proti svojmu
pánovi, egyptskému kráľovi. Faraón sa rozhneval na oboch týchto dvoranov, na
hlavného čašníka i na hlavného pekára. Dal ich uväzniť v dome veliteľa telesnej
stráže, pri žalári, v ktorom bol uväznený aj Jozef. Veliteľ telesnej stráže ich zveril
Jozefovi, aby im posluhoval. Nejaký čas zostali vo väzení. Obaja väzni, čašník i
pekár egyptského kráľa, mali sen. Jednej noci sa každému z nich prisnil sen
zvláštneho významu. Keď k nim ráno prišiel Jozef, videl ich smutných.Spýtal sa
faraónových dvoranov, ktorí boli s ním uväznení v dome jeho pána: „Prečo ste
dnes takí skormútení?“ Oni mu odvetili: „Mali sme sen, no nikto nám ho nevie
vyložiť.“ Jozef im povedal: „Či výklad snov nepatrí Bohu? Rozpovedzte mi
ich!“ Hlavný čašník teda vyrozprával Jozefovi svoj sen: „Vo sne som videl pred
sebou vinič, na ktorom boli tri výhonky. Len čo vinič vypučal, hneď rozkvitol a
jeho hroznové strapce dozreli. V ruke som mal faraónovu čašu. Odtrhnuté strapce
som vytláčal do faraónovej čaše a podal som mu ju do ruky.“Jozef mu povedal:
„Toto je výklad sna: Tri výhonky sú tri dni. Po troch dňoch faraón povýši tvoju
hlavu a vráti ti tvoju hodnosť. Znova budeš podávať čašu do ruky faraóna, ako
vtedy, keď si bol jeho čašníkom.Keď ti bude dobre, spomeň si na mňa, preukáž
mi milosť a prihovor sa za mňa u faraóna, aby ma vyslobodil z tohto domu. Veď
ma uniesli z krajiny Hebrejov; no ani tu som neurobil nič zlé, pre čo by som sa
mal dostať do žalára.“ Keď hlavný pekár videl, že Jozef dobre vykladá, povedal
mu: „Aj ja som mal sen. Na hlave som mal tri košíky pečiva.Vo vrchnom košíku
bolo rôzne pečivo pre faraóna a vtáky zobali z košíka na mojej hlave.“ Jozef
odpovedal: „Toto je výklad sna: Tri košíky sú tri dni. Po troch dňoch ti faraón
zodvihne hlavu — obesí ťa na šibenici a vtáky ti budú ozobávať telo.“ Po troch
dňoch, v deň svojich narodenín, faraón vystrojil hostinu pre všetkých svojich
hodnostárov a pred nimi vyvýšil hlavného čašníka a hlavného pekára:hlavnému
čašníkovi vrátil pôvodnú hodnosť, aby smel do ruky faraóna podávať
čašu, hlavného pekára dal však obesiť, ako im to vyložil Jozef. Hlavný čašník si
však na Jozefa nespomenul. Zabudol naňho.
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FARAÓNOVE SNY
Po dvoch rokoch mal aj faraón sen: stál pri Níle a videl z neho vystupovať sedem
kráv, na vzhľad pekných a tučných, ktoré sa začali pásť na mokradi. Po nich
vystúpilo z Nílu sedem iných, na vzhľad nepekných a vychudnutých kráv, ktoré
si stali na breh Nílu vedľa prvých kráv. Potom tie na vzhľad nepekné a
vychudnuté kravy zožrali sedem na vzhľad pekných a tučných kráv. Vtom sa
faraón prebudil.Znova však zaspal a mal iný sen: z jedného stebla vyrástlo sedem
plných, krásnych klasov. Po nich vyrástlo sedem suchých, východným vetrom

zahorených klasov. Tie suché klasy pohltili sedem bohatých a plných klasov.
Vtedy sa faraón prebudil. Bol to sen. Ráno bol faraón taký rozrušený, že dal
zavolať všetkých egyptských veštcov a mudrcov a vyrozprával im svoje sny. No
nebolo nikoho, kto by ich faraónovi vyložil. Vtedy hlavný čašník faraónovi
povedal: „Dnes si spomínam na svoje previnenie. Keď sa faraón rozhneval na
svojich služobníkov, uväznil ma spolu s hlavným pekárom v dome veliteľa
telesnej stráže. Jednej noci sa každému z nás prisnil iný, osobne významný
sen. Bol tam s nami hebrejský mladík, sluha veliteľa telesnej stráže. Keď sme mu
vyrozprávali svoje sny, on nám ich vyložil; každému vyložil jeho sen. Ako nám
ich vyložil, tak sa stalo. Ja som sa dostal na svoje pôvodné miesto a toho druhého
obesili.“ Nato dal faraón zavolať Jozefa, ktorého hneď priviedli zo žalára. Dal sa
ostrihať, preobliekol si šaty a predstúpil pred faraóna. Faraón povedal Jozefovi:
„Mal som sen a nikto mi ho nevie vyložiť. Počul som, že ti stačí rozpovedať sen
a ty ho vyložíš.“ Jozef odpovedal faraónovi: „Nie ja, len Boh dá uspokojivú
odpoveď faraónovi.“ Potom faraón vyrozprával Jozefovi svoj sen: „Prisnilo sa
mi, že som na brehu Nílu. Z Nílu vystúpilo sedem tučných a na vzhľad pekných
kráv, ktoré sa začali pásť na mokradi. Po nich vystúpilo sedem iných, na vzhľad
nepekných a vychudnutých kráv. Niečo také škaredé som nevidel v celom
Egypte. Tie škaredé, vychudnuté kravy zožrali tých sedem tučných kráv. Hoci sa
dostali do ich vnútra, nebolo badať, že sú v nich, lebo stále vyzerali tak škaredo
ako predtým. Vtedy som sa prebudil. Potom som vo sne videl, ako z jedného
stebla vyrástlo sedem plných, krásnych klasov. Po nich vyrástlo sedem
prázdnych, suchých, východným vetrom zahorených klasov. Suché klasy pohltili
tých sedem pekných klasov. To som potom rozpovedal veštcom, no nikto z nich
mi to nevedel vyložiť.“ Jozef povedal faraónovi: „Faraónove sny znamenajú
jedno a to isté. Boh oznamuje faraónovi, čo hodlá urobiť. Sedem pekných kráv
je sedem rokov. Sedem pekných klasov je tiež sedem rokov. To je ten istý
sen. Sedem vychudnutých a škaredých kráv, ktoré vystúpili potom, je sedem
rokov práve tak, ako sedem prázdnych a východným vetrom zahorených klasov;
to bude sedem rokov hladu. To je to, čo som povedal faraónovi; Boh ukázal, čo
urobí. Prichádza sedem rokov veľkej hojnosti v celom Egypte. Po nich príde
sedem rokov hladu a na hojnosť sa zabudne v celom Egypte. Hlad zničí celú
krajinu. V krajine nebude ani spomienka na hojnosť pre veľký hlad, ktorý potom
nastane. Sen sa faraónovi zopakoval, pretože Boh sa pevne rozhodol čoskoro ho
uskutočniť. Teraz sa poobzeraj, faraón, po rozvážnom, múdrom mužovi a
ustanov ho za správcu Egypta. Nech faraón ustanoví v krajine správcov, ktorí
počas siedmich rokov hojnosti budú vyberať pätinu výnosu Egypta. Nech počas
nastávajúcich úrodných rokov zhromažďujú všetku potravu a obilie nech
uskladnia do miest pod faraónovu moc a nech naň dohliadajú. Táto potrava bude
v krajine zásobou počas siedmich rokov hladu, ktoré prídu na Egypt, takže
nezhynie hladom.“

