FARSKÉ OZNAMY – 17. 8. 2020 – 23. 8. 2020

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

Pondelok:
17. 8.

Féria

Tel. 044/529 52 58, email: vychodna.fara@gmail.com

Utorok:
18. 8.

Sv. Heleny, ľubovoľná spomienka
18.00 + Jaroslav Korienek (1. výročie smrti)

Streda:
19. 8.

Sv. Jána Eudesa, kňaza, ľubovoľná spomienka
8.00 - za zdravie a Božie požehnanie pre Janku

ŽIVOT
S BOŽÍM SLOVOM 18

Štvrtok:
20. 8.

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka
18.00 + Štefan a Helena. Po svätej omši bude adorácia

Piatok:
21. 8.

Sv. Pia X., pápeža, spomienka
18.00 + Eva

Sobota:
22. 8.

Panny Márie Kráľovnej, spomienka
8.00 – za duše v očistci

Nedeľa:
21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, slávnosť
23. 8.
10.00 - za veriacich farnosti
Príležitostné oznamy:
1. Zvonček a zbierka pre potreby farnosti z minulej nedele 285,- eur. Bohu známa
rodina obetovala na kostol 100,- eur, Bohu známa rodina obetovala na kostol 30,eur, Bohu známa robetovala na kostol 50,- eur.. Nech vám Pán Boh štedro odmení
vašu štedrosť.
2. V predsieni kostola na stolíku a v sakristii sú prihlášky na detský farský tábor,
prosím o ich vypísanie a odovzdanie ešte dnes. Na budúcu nedeľu ešte rozdáme
formuláre o bezinfekčnosti a deti ich prinesú na tábor v pondelok. Tábor bude mať
podobný priebeh ako po minulé roky: začínať budeme sv. omšami o 8.30, okrem
desiaty budú mať deti jednoduchý obed a tí, ktorí budú chcieť sa môžu ostať hrať na
fare do 15.00. Ak bude dobré počasie v piatok večer budeme mať táborák, na ktorý
ste pozvaní všetci. Deti, ktoré budú chcieť a rodičia to uznajú ako dobré, môžu
prespať z piatka na sobotu na fare, alebo v stanoch.
3. Pozývame vás na modlitbové stretnutie za mladých na konci prázdnin, ktoré sa
uskutoční 29.8.2020 (sobota) na Mariánskej hore pre mladých z oblasti Spiša
a Liptova a 30.8.2020 (nedeľa) v Kline pre mladých z oblasti Orava. Chceme sa
stretnúť a ďakovať za čas prázdnin, ale aj prosiť o Božie požehnanie do nového
školského a akademického roku. Program a bližšie informácie nájdete na
stránke www.komisia.sk.
4. Do kín sa od 13.8.2020 dostáva film FATIMA. Viac informácii na nástenkách.

Genezis 46
JÁKOBOV PRÍCHOD DO EGYPTA
Izrael sa vydal na cestu so všetkým, čo mal. Po príchode do Beér-Šeby priniesol obety
Bohu svojho otca Izáka. Boh oslovil Izraela v nočnom videní: „Jákob! Jákob!“ On
odpovedal: „Tu som!“ Povedal mu: „Ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa odísť do
Egypta, lebo tam z teba urobím veľký národ. Ja sám pôjdem s tebou do Egypta a ja ťa
odtiaľ privediem aj späť. Jozef ti vlastnou rukou zatlačí oči.“ Jákob sa teda pohol z BeérŠeby. Izraelovi synovia naložili svojho otca Jákoba, svoje deti a ženy na vozy, ktoré
poslal faraón, aby ho odviezli. Vzali so sebou stáda a majetok, ktorý nadobudli v Kanaáne
a prišli do Egypta — Jákob i všetko jeho potomstvo. Do Egypta priviedol celé svoje
potomstvo — svojich synov a vnukov, svoje dcéry a vnučky. Toto sú mená Izraelových
synov, ktorí prišli do Egypta — teda Jákoba a jeho synov: Jákobov prvorodený syn bol
Rúben. Rúbenovi synovia: Chanóch, Pallu, Checrón a Karmi. Šimeónovi synovia:
Jemuel, Jamín, Ohad, Jachín, Cóchar a Šaúl, syn Kanaánčanky. Léviho synovia: Geršón,
Kohát a Merari. Júdovi synovia: Ér, Onán, Šela, Perec a Zerach. Ér a Onán však zomreli
v Kanaáne. Perecovi synovia boli Checrón a Chamúl. Jissachárovi synovia: Tola, Puvva,
Jób a Šimrón.Zebulúnovi synovia: Sered, Elón a Jachleel. Toto sú Leini synovia, ktorých
porodila Jákobovi v Paddán-Arame. Tam mu porodila aj dcéru Dinu. Všetkých jeho
synov a dcér bolo tridsaťtri. Gádovi synovia: Cifjón, Chaggi, Šuni, Ecbón, Eri, Aródi a
Aréli. Ašérovi synovia: Jimna, Jišva, Jišvi, Bería a ich sestra Serach. Beríovi synovia:
Cheber a Malkíel. Toto sú synovia Zilpy, ktorú dal Labán svojej dcére Lei a ona ich
porodila Jákobovi. Spolu ich bolo šestnásť. Synovia Jákobovej manželky Ráchel: Jozef
a Benjamín. Jozefovi sa v Egypte narodil Menašše a Efrajim, ktorých mu porodila
Asenat, dcéra ónskeho kňaza Póti-Feru. Benjamínovi synovia: Bela, Becher, Ašbél, Gera,
Naamán, Echi, Róš, Muppím, Chuppím a Ard. Toto sú Ráchelini synovia, ktorých
porodila Jákobovi, spolu ich bolo štrnásť. Dánovi synovia: Chuším. Naftaliho synovia:
Jachceel, Guni, Jecer a Šillém.Toto sú synovia Bilhy, ktorú dal Labán svojej dcére Ráchel
a ona ich porodila Jákobovi, spolu ich bolo sedem. Celkový počet tých, čo prišli s
Jákobom do Egypta a pochádzali z jeho bedier, bol šesťdesiatšesť okrem žien Jákobových
synov. Jozefovi sa v Egypte narodili dvaja synovia. Všetkých osôb v Jákobovom dome,
ktoré prišli do Egypta, bolo sedemdesiat. Jákob poslal pred sebou k Jozefovi Júdu, aby
vopred oznámil otcov príchod do Gošenu. Tak prišli do kraja Gošen.Jozef dal zapriahnuť
do svojho voza a vyšiel v ústrety svojmu otcovi Izraelovi do Gošenu. Keď sa stretli, padol
mu okolo krku a rozplakal sa. Izrael povedal Jozefovi: „Teraz už môžem zomrieť, keď
som uzrel tvoju tvár a viem, že ešte žiješ.“ Jozef povedal svojim bratom a rodine svojho

otca: „Pôjdem to oznámiť faraónovi. Poviem mu: ‚Prišli ku mne z Kanaánu moji bratia a
rodina môjho otca. Sú to pastieri oviec, chovatelia stád, a prišli so svojimi stádami,
dobytkom a s celým majetkom.‘ Keď vás faraón zavolá a spýta sa: ‚Čím sa
zamestnávate?‘,odpovedzte mu: ‚Tvoji sluhovia sú chovatelia stád od svojej mladosti až
dodnes, ako boli naši otcovia.‘ Poviete to preto, aby ste mohli zostať v kraji Gošen, lebo
Egypťania majú odpor voči každému pastierovi oviec.“
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JÁKOB PRED FARAÓNOM
Jozef odišiel a oznámil faraónovi: „Môj otec a moji bratia prišli z Kanaánu so svojimi
stádami, s dobytkom a s celým majetkom. Sú v kraji Gošen.“ Potom spomedzi svojich
bratov vybral piatich a predstavil ich faraónovi. Faraón sa spýtal jeho bratov: „Čím sa
zamestnávate?“ Oni mu odpovedali: „Tvoji sluhovia sú pastieri stád, ako boli aj naši
otcovia.“ Povedali mu ešte: „Prišli sme bývať do tejto krajiny ako cudzinci, lebo pre stáda
tvojich sluhov niet paše. Na Kanaán dolieha veľký hlad. Dovoľ teda, aby tvoji sluhovia
mohli bývať v kraji Gošen.“ Faraón povedal Jozefovi: „Tvoj otec a tvoji bratia prišli k
tebe. Celý Egypt je vám otvorený. Usídli svojho otca a svojich bratov v najlepšom kraji.
Nech teda obývajú kraj Gošen. Ak uznáš, že sú medzi nimi schopní muži, ustanov ich za
správcov nad mojimi stádami.“ Jozef uviedol svojho otca Jákoba, predstavil ho faraónovi
a Jákob požehnal faraóna. Faraón sa spýtal Jákoba: „Koľko máš rokov?“ Jákob odvetil
faraónovi: „Moja životná púť trvá stotridsať rokov. Krátke a zlé boli roky môjho života
a nedosahujú dĺžky životnej púte mojich otcov.“ Potom Jákob požehnal faraóna a odišiel
od neho.Jozef usídlil svojho otca a bratov a dal im majetok v Egypte, v jeho najlepšej
časti, v kraji Raamsés, ako to rozkázal faraón. Jozef sa postaral o obživu svojho otca a
bratov a celej otcovej rodiny podľa počtu detí.
NÁSLEDKY HLADU V EGYPTE
V celej krajine nebolo chleba; hlad veľmi ťažko doliehal na Egypt a Kanaán a celkom ich
zničil. Jozef za predané obilie zhromaždil všetko striebro, čo bolo v Egypte a v Kanaáne
a odviedol ho do faraónovho domu. Keď však už peňazí v Egypte a v Kanaáne nebolo,
všetci Egypťania prichádzali k Jozefovi a žiadali: „Daj nám chlieb! Máme azda zomrieť
len preto, že sa nám minuli peniaze?“ Jozef im povedal: „Keď nemáte peniaze, priveďte
dobytok a budem vám predávať za dobytok.“ Privádzali teda k Jozefovi svoj dobytok a
on im dával chlieb za kone, ovce, dobytok a osly. V tom roku ich Jozef zásobil chlebom
za všetky ich stáda. Tak sa minul jeden rok. V nasledujúcom roku prišli znova a vraveli:
„Nechceme tajiť pred tebou, náš pán, že peniaze sa nám minuli a tvoje, náš pán, sú už aj
naše stáda dobytka. Nezostalo nám už nič, náš pán, iba naše telo a pôda. Prečo máme
hynúť pred tvojimi očami, my i naša pôda? Kúp si nás aj s našou pôdou za chlieb a
budeme aj s pôdou faraónovými otrokmi. Len nám daj osivo, aby sme zostali nažive a
nezomreli a nespustla naša pôda.“Takto skúpil Jozef všetku egyptskú pôdu pre faraóna.
Všetci Egypťania predávali svoje polia, lebo hlad na nich ťažko doliehal. Takto sa dostala
pôda do faraónovho vlastníctva. Tým sa egyptský ľud dostal do otroctva od jedného
konca krajiny po druhý. Len kňazskú pôdu neodkupoval, lebo kňazi dostávali dôchodok
od faraóna a žili z dôchodkov, ktoré im poskytoval faraón. Preto svoju pôdu
nepredávali. Jozef povedal ľudu: „Dnes som kúpil pre faraóna vás i vašu pôdu. Tu máte
osivo, aby ste mohli obsiať polia. Pätinu úrody však odovzdáte faraónovi a štyri čiastky

zostanú vám na obsiatie poľa a na obživu vašu, vašich domácností a vašich detí.“ Oni
povedali: „Ty si nás udržal pri živote. Kiež by sme získali milosť v očiach svojho pána!
Budeme faraónovými otrokmi.“ Jozef vtedy vydal nariadenie o egyptskej pôde, ktoré je
v platnosti dodnes: pätina patrí faraónovi; jedine pôda kňazov nemala patriť
faraónovi. Izraeliti sa usídlili v Egypte, v kraji Gošen, zaujali ho, rozmnožili sa a veľmi
sa rozrástli.Jákob žil v Egypte ešte sedemnásť rokov. Všetkých dní Jákobovho života
bolo stoštyridsaťsedem rokov. Keď sa blížili dni Izraelovej smrti, zavolal si svojho syna
Jozefa a povedal mu: „Ak som získal tvoju priazeň, polož svoju ruku pod moje bedro a
preukáž mi láskavosť a vernosť: Nepochovaj ma v Egypte! Keď spočiniem ako moji
otcovia, odnes ma z Egypta a pochovaj v ich hrobke!“ On povedal: „Urobím tak, ako
hovoríš!“ Jákob mu povedal: „Prisahaj mi!“ Keď mu prisahal, Izrael sa úctivo sklonil k
záhlaviu svojho lôžka.
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JÁKOB POŽEHNÁVA JOZEFOVÝCH SYNOV
Po týchto udalostiach povedali Jozefovi: „Tvoj otec je chorý.“ Jozef teda vzal so sebou svojich
dvoch synov, Menaššeho a Efrajima. Keď Jákobovi oznámili: „Prichádza k tebe tvoj syn
Jozef,“ Izrael sa vzchopil a posadil sa na lôžko. Jákob povedal Jozefovi: „Boh Všemohúci sa
mi zjavil v Lúze, v Kanaáne, a požehnal ma. Povedal mi: ‚Urobím ťa plodným a rozmnožím
ťa, urobím z teba spoločenstvo národov. Túto krajinu dávam tvojmu potomstvu do večného
vlastníctva.‘ Tvoji dvaja synovia, ktorí sa ti narodili v Egypte ešte pred mojím príchodom k
tebe do Egypta, budú odteraz moji, Efrajim a Menašše sú moji ako Rúben a Šimeón. Deti,
ktoré budú po nich, budú však tvoje. Ich dedičné územie bude označené menom ich
bratov.Keď som šiel z Paddánu, v Kanaáne na ceste neďaleko Efraty mi zomrela Ráchel.
Pochoval som ju tam pri ceste do Efraty, teda do Betlehema.“ Keď Izrael uvidel Jozefových
synov, spýtal sa: „Kto sú to?“ Jozef odvetil svojmu otcovi: „To sú moji synovia, ktorých mi
tu dal Boh.“ Otec povedal: „Priveď ich ku mne, nech ich požehnám!“Izraelove oči oslabila
totiž staroba, takže zle videl. Keď ich Jozef priviedol k nemu, Jákob ich pobozkal a
objal. Potom Izrael povedal Jozefovi: „Nedúfal som, že ešte uzriem tvoju tvár. Boh mi však
doprial vidieť nielen teba, ale aj tvojich potomkov.“ Keď mu ich Jozef zložil z kolien, poklonil
sa tvárou po zem. Jozef vzal oboch, pravou rukou Efrajima a postavil ho po ľavom boku
Izraela; ľavou rukou vzal Menaššeho a postavil ho po pravom boku Izraela. Izrael však vystrel
svoju pravú ruku a položil Efrajimovi na hlavu, hoci bol mladší, a ľavú ruku na hlavu
Menaššeho. Svoje ruky skrížil, hoci Menašše bol prvorodený. Jozefa požehnal takto: „Boh,
pred ktorým chodievali moji otcovia Abrahám a Izák, Boh, ktorý mi bol pastierom od mladosti
až dodnes, a anjel, ktorý ma vykúpil zo všetkého zla, nech požehná týchto chlapcov. Nech
nosia moje meno a meno mojich otcov Abraháma a Izáka. Nech sa veľmi rozmnožia uprostred
krajiny.“ Keď Jozef zbadal, že otec položil pravú ruku na hlavu Efrajima, nepozdávalo sa mu
to. Chytil teda otcovu ruku a chcel ju z hlavy Efrajima preniesť na hlavu Menaššeho. Jozef
povedal otcovi: „Nie tak, otec, veď prvorodený je tento. Jemu polož na hlavu svoju pravú
ruku.“ Otec to však odmietol: „Viem, syn môj, viem to, aj z neho vznikne národ, aj on sa
rozrastie. Jeho mladší brat bude však väčší než on a z jeho potomstva vzniknú mnohé
národy.“ V ten deň ich požehnal a povedal: „Tvojím menom bude Izrael žehnať: Boh nech ťa
urobí ako Efrajima a Menaššeho!“ Tak uprednostnil Efrajima pred Menaššem. Potom Izrael
povedal Jozefovi: „Pozri, ja zomriem, ale Boh bude s vami a privedie vás späť do krajiny
vašich otcov. Tebe však dávam o jeden diel viac než tvojim bratom; získal som ho z rúk
Amorejčanov svojím mečom a lukom.“

