FARSKÉ OZNAMY – 3. 8. 2020 – 9. 8. 2020
Pondelok:
3. 8.

Féria

Utorok:
4. 8.

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka
18.00 - za zdravie a Božie požehnanie Emílie Sýkorovej

Streda:
5. 8.

Féria
8.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre vnúčatá

Štvrtok:
6. 8.

Premenenia Pána, sviatok
18.00 – za zdravie a Božie požehnanie Márie a Vladimíra

Piatok:
7. 8.

Sv. Kajetána, kňaza, ľubovoľná spomienka
18.00 + Ján a Mária Žiak

Sobota:
8. 8.

Sv. Dominika, kňaza, spomienka

Nedeľa:
9. 8.

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

Príležitostné oznamy:
1. 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).
2. Zvonček z minulej nedele bol 105,- eur. Bohu známa rodina obetovala na kostol
z krstu 30,- eur. Nech vám Pán Boh štedro odmení vašu štedrosť.
3. Sv. omše v tomto týždni budú v Humne vo farskej záhrade.
4. O upratanie kostola prosíme sk. 7: Zuzana Girášková, Viera Sabaková, Anna
Ščerbová, Mariana Sabaková.
5. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci, spovedať budem 30‘ pred každou sv.
omšou, ku chorým pôjdem v piatok od 8.00.
6. Budúca nedeľa je prvá po prvom piatku – v nedeľu popoludní o 14.00 bude
modlitba ruženca a výmena kartičiek členov Ružencového bratstva.
7. Budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka pre potreby farnosti.
8. Od pondelka budeme maľovať kostol. Začínať budeme o 7.30. Ak by mal niekto
chuť, čas a ochotu prísť pomôcť práca sa vždy nájde. Spokojne sa opýtajte
a dohodneme sa.
9. V predsieni kostola na stolíku a v sakristii sú prihlášky na detský farský tábor,
prosím o ich vypísanie. Pred táborom bude potrebné ešte vypísať vyhlásenie
o bezinfekčnosti.
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JOZEF SPRÁVCOM EGYPTA
Táto reč sa zapáčila faraónovi a všetkým jeho služobníkom. Nato faraón povedal
svojim služobníkom: „Nájde sa taký muž, v ktorom je Boží duch?“ Potom faraón
povedal Jozefovi: „Keď ti dal Boh toto všetko poznať, nikto nie je natoľko rozvážny
a múdry ako ty. Budeš správcom môjho domu a všetok môj ľud bude poslúchať tvoje
rozkazy; len trónom ťa budem prevyšovať.“ Faraón ešte dodal: „Pozri, ustanovujem
ťa za správcu celého Egypta.“ Faraón potom sňal svoj prsteň z ruky a navliekol ho
Jozefovi na ruku; obliekol ho do šiat z jemnej ľanovej látky a na krk mu zavesil zlatú
reťaz. Dal ho voziť v druhom najkrajšom voze a volať pred ním: „Padnite na kolená!“
Tak bol ustanovený nad celým Egyptom. Faraón povedal Jozefovi: „Ja som faraón,
ale bez teba v celom Egypte nikto nesmie pohnúť ani rukou, ani nohou.“ Faraón
zmenil Jozefovi meno na Cáfenat-Paneacha dal mu za ženu Asenat, dcéru ónskeho
kňaza Póti-Feru. Jozef sa vydal na cestu po Egypte. Jozef mal tridsať rokov, keď ho
predstavili faraónovi, egyptskému kráľovi. Jozef potom odišiel od faraóna a cestoval
po celom Egypte. Po sedem rokov dávala zem hojnú úrodu.Počas tých siedmich
rokov Jozef zhromažďoval všetku potravu, ktorá bola v Egypte, a zásoby ukladal v
mestách. V každom meste uložil potravu z okolitých polí. Jozef nahromadil toľko
obilia ako morského piesku, takže to prestali aj počítať, lebo spočítať sa to nedalo.
JOZEFOVI SYNOVIA
Skôr ako nastal rok hladu, Jozefovi sa narodili dvaja synovia, ktorých mu porodila
Asenat, dcéra ónskeho kňaza Póti-Feru. Prvorodenému dal Jozef meno Menašše,
lebo povedal: „Boh mi dal zabudnúť na všetky moje útrapy a na celú rodinu môjho
otca.“ Druhému dal meno Efrajim, lebo povedal: „Boh ma urobil plodným v krajine
môjho utrpenia.“ Sedem rokov hojnosti v Egypte sa skončilo a ako Jozef povedal,
začalo sa sedem rokov hladu. Hlad nastal vo všetkých krajinách, ale v celom Egypte
bolo zatiaľ chleba dosť. Keď už i celý Egypt trpel hladom a ľud volal k faraónovi o
chlieb, faraón vravel všetkým Egypťanom: „Choďte k Jozefovi a urobte, čo vám
povie!“Keď hlad zachvátil celú zem, Jozef otvoril všetky sklady a predával
Egypťanom obilie; v Egypte bol totiž veľmi veľký hlad. Do Egypta prichádzali k
Jozefovi nakupovať obilie zo všetkých krajín, lebo hlad bol veľmi veľký na celej
zemi.

Genezis 42
JÁKOBOVI SYNOVIA IDÚ DO EGYPTA
Keď Jákob videl, že v Egypte predávajú obilie, povedal svojim synom: „Čo sa tu
nečinne obzeráte?“ Potom dodal: „Počul som, že v Egypte predávajú obilie. Zíďte ta
a nakúpte ho, aby sme zostali nažive a nepomreli!“ Desiati Jozefovi bratia zišli teda
do Egypta nakúpiť obilie.Jákob však neposlal Jozefovho brata Benjamína s jeho
bratmi, lebo si povedal: „Mohla by ho zastihnúť nehoda.“ S tými, čo šli do Egypta
nakúpiť obilie, odišli aj Izraelovi synovia, lebo aj v Kanaáne bol hlad.Jozef bol
správcom Egypta, na jeho príkaz sa predávalo obilie všetkému ľudu. Keď prišli k
nemu jeho bratia, poklonili sa pred ním tvárou až po zem. Keď Jozef zazrel svojich
bratov, spoznal ich, no neprejavil to a rozprával sa s nimi tvrdo ako s cudzími ľuďmi.
Spýtal sa ich: „Odkiaľ ste prišli?“ Odpovedali: „Z Kanaánu, aby sme nakúpili
potravu.“ Jozef spoznal svojich bratov, ale oni ho nespoznali. Vtedy sa Jozef
rozpamätal na sny, ktoré mal kedysi o nich. Povedal im: „Vy ste vyzvedači! Prišli ste
si obhliadnuť neopevnené miesta krajiny.“ Oni však odpovedali: „Nie, pane, tvoji
služobníci prišli nakúpiť potravu.Všetci sme synovia jedného muža; sme statoční
ľudia. Tvoji služobníci nie sú vyzvedači.“ On však znova tvrdil: „Nie! Prišli ste si
obhliadnuť neopevnené miesta krajiny.“ Oni odpovedali: „Bolo nás, tvojich
služobníkov, dvanásť. Sme bratia, synovia jedného muža z Kanaánu. Najmladší je
teraz pri otcovi a jedného už niet.“ Jozef však opakoval: „Je to tak, ako som povedal,
ste vyzvedači! Takto vás vyskúšam: Ako žije faraón, odtiaľto nevyjdete, kým mi
neprivediete svojho najmladšieho brata. Pošlite jedného z vás, aby ho priviedol!
Ostatní budete uväznení. Tak sa overia vaše slová, či sú pravdivé, alebo nie. Ako žije
faraón, ste vyzvedači!“ Nato ich Jozef uvrhol na tri dni do väzenia.
JOZEF SKÚŠA BRATOV
Na tretí deň im Jozef povedal: „Ja sa bojím Boha. Ak chcete zostať nažive, urobte
toto: Ak ste statoční, nech jeden z vás ostane vo väzení. Ostatní choďte domov a
zaneste obilie svojim hladujúcim rodinám.No svojho najmladšieho brata mi
priveďte! Tak sa dokáže, že vaše slová sú pravdivé a nezomriete.“ Oni to aj
urobili. Medzi sebou si vraveli: „Naozaj sme sa previnili proti svojmu bratovi. Videli
sme úzkosť jeho duše, keď nás úpenlivo prosil o zľutovanie, no nepočúvali sme ho,
preto doľahlo na nás toto súženie.“ Rúben im povedal: „Nevravel som vám, aby ste
sa neprehrešili proti tomu chlapcovi? No neposlúchli ste ma. Teraz sa máme
zodpovedať za jeho krv.“ Oni však nevedeli, že Jozef im rozumie, lebo sa s nimi
rozprával prostredníctvom tlmočníka. Jozef sa od nich odvrátil a zaplakal. Opäť sa k
nim obrátil a zhováral sa s nimi. Nato spomedzi nich vybral Šimeóna a pred ich očami
ho dal zviazať.
NÁVRAT JÁKOBOVÝCH SYNOV DO KANAÁNU
Potom Jozef prikázal naplniť obilím všetku ich batožinu, každému vrátiť peniaze do
vreca a dať im obživu na cestu. Tak aj urobili. Obilie naložili na osly a odišli. Keď
tam, kde nocovali, jeden z nich otvoril vrece, aby dal oslovi obrok, navrchu vo vreci

zbadal peniaze. Zvolal na bratov: „Vrátil mi peniaze! Tu sú vo vreci!“ Vtedy im
ochablo srdce, roztriasli sa a medzi sebou vraveli: „Čo nám to Boh urobil?“ Keď
došli k svojmu otcovi Jákobovi do Kanaánu, vyrozprávali mu všetko, čo sa im
prihodilo: „Ten muž, pán krajiny, zaobchádzal s nami tvrdo ako s
vyzvedačmi. Ubezpečovali sme ho, že sme statoční ľudia, že nie sme vyzvedači, že
nás bolo dvanásť bratov, synov jedného otca; jedného už niet a ten najmladší je teraz
s naším otcom v Kanaáne. Ten muž, pán krajiny, nám povedal: ‚Či ste statoční,
dozviem sa z toho, že jedného zo svojich bratov necháte u mňa. Vezmite si obilie pre
svoje hladujúce rodiny a choďte! Keď mi privediete svojho najmladšieho brata,
poznám, že nie ste vyzvedači, ale statoční ľudia. Potom vám vydám brata a v krajine
sa môžete voľne pohybovať.‘“ Keď vyprázdňovali vrecia, každý našiel vo svojom
vreci mešec s peniazmi. Keď spolu s otcom zbadali, že v mešcoch sú peniaze,
zachvátila ich hrôza. Vtedy im otec Jákob povedal: „Olupujete ma o deti. Nemám
Jozefa, prišiel som o Šimeóna a chcete mi vziať aj Benjamína. Toto všetko ma
postihlo!“ Nato Rúben povedal otcovi: „Môžeš usmrtiť mojich dvoch synov, ak ti
Benjamína neprivediem. Zver mi ho, ja ti ho privediem späť!“ On však opakoval:
„Môj syn nepôjde s vami, jeho brat je mŕtvy, on zostal sám. Keby sa mu cestou,
ktorou pôjdete, prihodilo nešťastie, v žiali by ste priviedli moje šediny do podsvetia.“
Genezis 43 a)
DRUHÁ CESTA DO EGYPTA
Hlad však ťažko doliehal na krajinu. Keď spotrebovali všetko obilie, čo ako
potravu doniesli z Egypta, otec im povedal: „Choďte znova a nakúpte pre nás
trochu jedla!“ Júda odvetil: „Ten muž nám dôrazne povedal: ‚Ak nebude s vami váš
brat, neuvidíte moju tvár.‘ Keď sa rozhodneš poslať s nami aj nášho brata,
vyberieme sa a nakúpime ti potravy. Keď ho však nepustíš, nepôjdeme. Ten muž
nám predsa povedal: ‚Ak nebude s vami váš brat, neuvidíte moju tvár.‘“ Vtedy
Izrael povedal: „Prečo ste sa voči mne tak zle zachovali, keď ste tomu mužovi
povedali, že máte ešte brata?“ Oni odvetili: „Ten muž sa nástojčivo zaujímal o nás
a o našu rodinu. Vypytoval sa: ‚Žije váš otec? Máte ešte brata?‘ Povedali sme mu
len to, na čo bol zvedavý. Mohli sme azda predvídať, že povie: ‚Doveďte svojho
brata!‘?“ Júda povedal svojmu otcovi Izraelovi: „Pošli chlapca so mnou, aby sme sa
mohli vydať na cestu! Tak zostaneme nažive, nepomrieme ani my, ani ty, ani naše
deti. Ja sa zaňho zaručujem. Odo mňa ho vyžaduj! Ak ti ho nedovediem späť a
nepostavím pred teba, prehreším sa voči tebe na celý život. Keby sme sa tu neboli
toľko zdržali, mohli sme byť už dvakrát naspäť.“ Otec Izrael im povedal: „Keď je
to tak, urobte toto: Vezmite niečo zo vzácnych plodov našej krajiny a odneste tomu
mužovi do daru trochu balzamu, trochu medu, mastixovú živicu, ladan, pistácie a
mandle. Vezmite so sebou dvojnásobnú sumu peňazí. Peniaze, ktoré ste našli
navrchu vo vreciach, musíte vrátiť. Možno to bol omyl. Vezmite so sebou aj brata.
Choďte už, vráťte sa k tomu mužovi! Kiež vám Boh Všemohúci preukáže
milosrdenstvo pred tým mužom, aby vám prepustil druhého brata i Benjamína. Keď
teda mám zostať bez detí, zostanem.“

