FARSKÉ OZNAMY – 24. 8. 2020 – 30. 8. 2020
Pondelok: Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
24. 8.
8.30 - za zdravie a Božie požehnanie dobrodincov farnosti
Utorok:
25. 8.

Féria
8.30 – za kňazov

Streda:
26. 8.

Féria
8.30 + Milan a Terézia

Štvrtok:
27. 8.

Sv. Moniky, spomienka
8.30 + rodičia a ich deti

Piatok:
28. 8.

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
8.30 + z rodiny Kohútovej a Jančovej

Sobota:
29. 8.

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka

Nedeľa:
30. 8.

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

Príležitostné oznamy:
1. Zvonček zo slávnosti Nanebovzatia Panny Márie bol 47,- eur, zvonček z minulej
nedele 98,- eur. Bohu známa obetovala na kostol 20,- eur, Z pohrebu Slavomíra
Čonku obetovali na kostol 25,- eur.. Nech vám Pán Boh štedro odmení vašu
štedrosť.
2. Na budúcu nedeľu 30. augusta 2020 bude zbierka pre potreby DKÚ. Diecézny
katechetický úrad Spišskej diecézy je finančne zabezpečený prostredníctvom tejto
zbierky a príspevkom z Biskupského úradu. Nie je poberateľom príspevku zo
štátneho rozpočtu. Stručné info o činnosti DKÚ je na priloženom plagáte. Úprimné
Pán Boh zaplať za podporu a modlitby.
3. V predsieni kostola je Vyhlásenie o bezinfekčnosti, prosím rodičov, ba vyhlásenie
podpísali a poslali po deťoch zajtra na tábor. Každý deň budeme začínať o 8.30 sv.
omšou v kostole. Program končí obedom o 13.00, do 15.00 bude ešte pre všetkých
ktorí budú chcieť čas na hry a spoločné aktivity.
4. 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.
5. Do kín sa od 13.8.2020 dostáva film FATIMA. V nedeľu 23.8. o 17.15
v Liptovskom Mikuláši, v Poprade v Maxe do stredy 26.8. o 17.40.
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JÁKOBOVO POŽEHNANIE
Potom si Jákob zavolal svojich synov a povedal: „Zíďte sa a oznámim vám, čo
vás čaká i v ďalekej budúcnosti: zhromaždite sa a počúvajte, Jákobovi synovia,
vypočujte svojho otca Izraela! Rúben, ty si môj prvorodený, moja sila a prvotina
mojej mužnosti. Oplývaš vznešenosťou, oplývaš silou. Prekypel si ako voda,
nebudeš prvý, pretože si vošiel na lôžko svojho otca a zneuctil si ho. Ľahol si si
do mojej postele. Šimeón a Lévi sú bratia, ich zbrane sú nástroje násilia. Nech
moja duša nevkročí do ich kruhu, nech sa moja sláva nespája s ich
spoločenstvom, lebo v hneve povraždili mužov a vo svojej roztopašnosti
ochromili býky. Nech je prekliaty ich hnev, lebo bol prudký, a ich zúrivosť, lebo
bola krutá. Rozdelím ich v Jákobovi a rozptýlim v Izraeli. Júda, teba budú chváliť
tvoji bratia, tvoja ruka bude na šiji tvojich nepriateľov. Budú sa ti klaňať synovia
tvojho otca. Júda je levíča. Od koristi si sa zdvihol, syn môj, leží a odpočíva ako
lev a levica; kto ho donúti, aby vstal? Nevzdiali sa žezlo od Júdu ani vladárska
berla od jeho nôh, kým z neho nevzíde vládca, ktorého budú poslúchať
národy. Svoje oslíča si priviaže na vinič, oslie mláďa k viničnému kmeňu, vo
víne si operie rúcho a v hroznovej krvi svoj plášť. Jeho oči budú tmavšie než
víno, zuby belšie než mlieko.Zebulún bude bývať pri morskom pobreží, tam, kde
pristávajú lode; hraničiť bude so Sidonom. Jissachár je kostnatý osol, odpočíva
medzi dvoma ohradami. Videl, že odpočinok je dobrý, že krajina je rozkošná,
zohol chrbát, nosil bremená a bol nútený konať otrocké práce. Dán bude
obhajovať právo svojho ľudu ako jeden z kmeňov Izraela. Dán nech je hadom na
ceste, rohatou zmijou na chodníku, ktorá uštipne koňa do päty, že jazdec padne
dozadu. Na tvoju spásu čakám, Hospodin! Gád, hordy sa vrhajú naňho, on im
však doráža na päty. Ašér bude mať hojnosť potravy, poskytne kráľovské
lahôdky. Naftali, vypustená jelenica, vydáva úchvatné zvuky. Jozef je plodná
ratolesť, plodná ratolesť pri prameni; ratolesti prerastajú múr. Horkosťou ho
napĺňali, šípy ho ohrozovali, lukostrelci ho napádali. Jeho luk si zachová svoju
pružnosť, jeho ruky svoju sviežosť. Z rúk Jákobovho Mocného vzíde Pastier,
Skala Izraela. Kiež ti pomáha Boh tvojho otca! Kiež ťa žehná Všemohúci
požehnaním nebies zhora, požehnaním priepastnej hlbiny zdola a požehnaním

pŕs a lona! Požehnania tvojho otca prevýšia požehnania odvekých vrchov a
večných pahorkov. Nech spočinú na Jozefovej hlave, na temene zasvätenca
medzi bratmi! Benjamín je dravý vlk, ráno požiera korisť a večer rozdeľuje
úlovok.“ Všetkých týchto izraelských kmeňov je dvanásť. Toto im povedal otec,
keď ich požehnával. Každého z nich požehnal osobitným požehnaním.
JÁKOBOVA SMRŤ
Potom im prikázal: „Keď budem pripojený k svojmu ľudu, pochovajte ma k
mojim otcom do jaskyne, ktorá je na poli Chetitu Efróna, do jaskyne, ktorá je na
poli Machpela, naproti Mamre v Kanaáne. To pole kúpil Abrahám od Chetitu
Efróna, aby mal vlastnú hrobku. Tam pochovali Abraháma a jeho ženu Sáru, tam
pochovali Izáka a jeho ženu Rebeku a tam som pochoval Leu. To pole aj s
jaskyňou bolo kúpené od Chetitov.“ Keď Jákob dokončil príkaz svojim synom,
položil si nohy na lôžko, skonal a bol pripojený k svojmu ľudu.
Genezis 50
JÁKOBOV POHREB
Nato padol Jozef na tvár svojho otca, plakal nad ním a bozkával ho. Potom Jozef
rozkázal svojim služobníkom, lekárom, aby mu zabalzamovali otca. Lekári
balzamovali Izraela a trvalo im to štyridsať dní, pretože toľko dní treba na
zabalzamovanie. Egypťania ho oplakávali sedemdesiat dní. Keď sa dni
oplakávania skončili, Jozef oslovil faraónových dvoranov: „Ak som získal vašu
priazeň, predložte faraónovi moju prosbu: Môj otec ma zaviazal touto prísahou:
‚Pozri, ja zomieram. Pochovaj ma v mojej hrobke, ktorú som si pripravil v
Kanaáne.‘ Dovoľ mi odísť a pochovať tam môjho otca; potom sa vrátim.“ Faraón
povedal: „Len choď a pochovaj otca, ako si sa zaviazal prísahou.“ Jozef teda
odišiel pochovať otca a šli s ním všetci faraónovi služobníci: jeho dvorania, všetci
egyptskí hodnostári, všetci členovia Jozefovej domácnosti, jeho bratia i členovia
domácnosti jeho otca. V kraji Gošen nechali len svoje deti, ovce a
dobytok. Sprevádzali ich bojové vozy a jazdci. Bol to veľmi dôstojný
sprievod. Keď prišli do Goren-Atádu, ktorý je za Jordánom, usporiadali veľkú a
dôstojnú smútočnú slávnosť. Jozef smútil za svojím otcom sedem dní. Keď
Kanaánčania videli v Goren-Atáde smútočnú slávnosť, vraveli: „Egypťania majú
veľký smútok.“ Preto sa to miesto za Jordánom volá Abél-Micrajim. Synovia
potom urobili, ako im prikázal otec, odniesli ho do Kanaánu a pochovali v jaskyni
na poli v Machpele. To pole naproti Mamre kúpil Abrahám od Chetitu Efróna,
aby mal vlastnú hrobku. Jozef sa po pohrebe svojho otca vrátil do Egypta aj s
bratmi a so všetkými, ktorí s ním odišli pochovať jeho otca.
JOZEFOVA VEĽKORYSOSŤ
Keď si Jozefovi bratia uvedomili, že ich otec je mŕtvy, povedali si: „Len aby
Jozef na nás nezanevrel a neodplácal sa nám za všetko, čo sme mu

vykonali.“ Preto mu odkázali: „Tvoj otec pred smrťou prikázal:‚Povedzte Jozefovi
toto: Odpusť, prosím, svojim bratom prestúpenie a hriech, lebo spáchali na tebe
zločin.‘ Odpusť teda, prosím, služobníkom Boha tvojho otca to prestúpenie.“ Jozef
sa nad ich odkazom rozplakal. Potom prišli za ním sami bratia, padli pred ním a
vraveli: „Tu sme, budeme ti otrokmi!“ Jozef im však odvetil: „Nebojte sa! Som tu
azda namiesto Boha? Vy ste proti mne osnovali zlo, Boh to však obrátil na dobro,
takže učinil, čo je dnes: zachoval pri živote mnohých ľudí. Teraz sa už nebojte! Ja
budem živiť vás i vaše deti.“ Tak ich utešoval a vľúdne sa im prihováral. Jozef býval
v Egypte aj s domom svojho otca a žil stodesať rokov. Efrajimových synov videl do
tretieho pokolenia. Aj synovia Machíra, syna Menaššeho, boli po narodení položení
na Jozefove kolená. Potom Jozef povedal bratom: „Ja zomieram, ale Boh sa vás
určite ujme a vyvedie vás odtiaľto do krajiny, o ktorej prisahal Abrahámovi, Izákovi
a Jákobovi.“ Jozef zaprisahal Izraelových synov slovami: „Boh sa vás určite ujme;
potom odneste odtiaľto moje kosti!“ Jozef zomrel, keď mal stodesať rokov.
Zabalzamovali ho a uložili v Egypte do rakvy.
Exodus 1
ROZMNOŽENIE A ÚTLAK IZRAELITOV V EGYPTE
Toto sú mená synov Izraela, ktorí prišli s Jákobom do Egypta. Každý prišiel so svojou
rodinou: Rúben, Šimeón, Lévi a Júda; Jissachár, Zebulún a Benjamín; Dán, Naftali,
Gád a Ašér. Všetkých, čo vyšli z Jákobových bedier, bolo sedemdesiat. Jozef totiž
už bol v Egypte. Potom zomrel Jozef, všetci jeho bratia i celé vtedajšie pokolenie.
Izraeliti boli však plodní, rozmnožili sa, vzrástol ich počet a preveľmi zmohutneli,
takže ich bola plná krajina. Medzitým v Egypte nastúpil nový kráľ, ktorý o Jozefovi
už nevedel. Povedal svojmu ľudu: „Keďže izraelský ľud je početnejší a mocnejší než
my, uvažujme, ako sa voči nemu rozumne zachovať, aby sa nemnožil, lebo v prípade
vojny by sa pridal k našim nepriateľom, bojoval by proti nám a odišiel by z
krajiny.“ Preto nad ním ustanovili dozorcov, aby ho trápili ťažkými robotami. Staval
pre faraóna zásobovacie mestá Pitóm a Raamsés. Čím väčšmi ho však utláčali, tým
väčšmi sa rozmnožoval a rozrastal, a Egypťania sa priam desili Izraelitov. Preto ich
týraním zotročovali. Život im strpčovali ťažkou prácou s hlinou a tehlami;
donucovali ich konať poľné a rozličné iné roboty. Vtedy egyptský kráľ prikázal
hebrejským pôrodným babiciam, z ktorých jedna sa volala Šifra a druhá Púa: „Keď
budete pomáhať pri pôrode hebrejským ženám, dajte pozor na pohlavie: Ak je to
chlapec, usmrťte ho, ak dievča, nechajte ho nažive!“ Pôrodné babice sa však báli
Boha, nerobili, ako im rozkázal egyptský kráľ, a nechávali chlapcov
nažive. Egyptský kráľ si dal predvolať pôrodné babice a povedal im: „Prečo to robíte,
že nechávate chlapcov nažive?“ Pôrodné babice faraónovi odpovedali: „Hebrejky nie
sú ako egyptské ženy. Sú plné života a porodia skôr, ako k nim príde babica.“ Boh
preukazoval babiciam dobrodenie, ľud sa ďalej množil a veľmi mohutnel. Pretože sa
pôrodné babice báli Boha, dal im potomstvo. Potom faraón rozkázal všetkému
svojmu ľudu: „Každého novorodeného hebrejského chlapca hoďte do Nílu, každé
dievča nechajte nažive!“

