FARSKÉ OZNAMY – 31. 8. 2020 – 6. 9. 2020
Pondelok:
31. 8.

Féria
18.00 + z rodiny Sýkorovej

Utorok:
1. 9.

Féria
18.00 + Slavomír Čonka

Streda:
2. 9.

Féria
18.00 + Eva Strelecká

Štvrtok:
3. 9.

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok:
4. 9.

Féria, sv. omša za účasti detí
18.00 + Štefan, Helena, Anna

Sobota:
5. 9.

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
7.30 - Fatimská sobota
8.00 + Anton a Anna

Nedeľa:
6. 9.

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

Príležitostné oznamy:
1. Zvonček z minulej nedele 100,- eur. Nech vám Pán Boh štedro odmení vašu štedrosť.
2. V dnešnú 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 utorok 1.9.2020 je 6. Svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva.
4. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci, spovedať budem 30’pred každou sv. omšou. Ku
chorým pôjdem v stredu od 9.00 hod.
5. Budúca nedeľa je prvá v mesiaci - popoludní o 14.00 bude modlitba ruženca a výmena
kartičiek členov Ružencového bratstva.
6. Chcem poďakovať rodine Ščerbovej za výstavbu prístrešku za humnom pri fare, kde
budeme mať odkladací priestor.
7. Na prednej lavičke sa budú rozdávať slovníčky – „Malý misionár“ na nálepky pre tento rok.
Vyhodnotenie bude 2x ročne. Po polroku bude prvé vyhodnotenie a na konci školského roka
finálne vyhodnotenie.
8. V tomto týždni prebehol už 4. ročník denného farského tábora. Ďakujem veľmi pekne za
dôveru, starostlivosť, pomoc všetkým dospelým a hlavne celému tímu animátorov, za skvelé
nasadenie a pomoc. Na tábore sa vystriedalo 40 detí a mladých.
9.
V septembri budem čerpať dovolenku a pôjdem tiež na duchovné cvičenia. Zastupovať v
našej farnosti budú kňazi z Važca. V prípade potreby volajte vdp. Mgr. Romana Šemráka,
pána farára z Važca na číslo 0903 207 137, alebo Mgr. Ľuboša Laškotyho, riaditeľa Komisie
pre mládež v Spišskej diecéze, na číslo 0911 223 067.

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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Exodus 2
MOJŽIŠOVO NARODENIE
Istý muž z Léviho rodu si vzal za ženu dievča zo svojho kmeňa. Žena počala a
porodila syna. Keď videla, že je pekný, ukrývala ho tri mesiace. Keď ho už ďalej
nemohla skrývať, vzala papyrusový košík, vymazala ho asfaltom a smolou, vložila
doň chlapca a položila ho do trstiny pri brehu Nílu. Jeho sestra sa postavila obďaleč,
aby sa dozvedela, čo sa s ním stane. Vtedy sa faraónova dcéra prišla kúpať do Nílu;
jej služobnice sa zatiaľ prechádzali po brehu. Keď v tŕstí zazrela košík, poslala svoju
slúžku, aby ho priniesla, a keď ho otvorila, uvidela dieťa. Bol to chlapec a plakal.
Zľutovala sa nad ním a povedala: „Toto je chlapec z hebrejských detí!“ Vtedy sa jeho
sestra spýtala faraónovej dcéry: „Mám ti ísť zavolať dojku z hebrejských žien, aby ti
to dieťa dojčila?“ Faraónova dcéra jej odpovedala: „Choď!“ Dievča šlo a zavolalo
matku dieťaťa. Faraónova dcéra jej povedala: „Vezmi toto dieťa, dojči mi ho a ja ťa
odmením.“ Žena vzala dieťa a dojčila ho. Keď chlapec odrástol, priviedla ho k
faraónovej dcére. Tá si ho osvojila, dala mu meno Mojžiš a dodala: „Veď som ho
vytiahla z vody.“
MOJŽIŠOV ÚTEK K MIDJÁNČANOM
Keď Mojžiš dorástol, šiel k svojim bratom a videl ich ťažkú prácu. Pritom zbadal,
ako istý Egypťan bije jedného z jeho hebrejských bratov. Rozhliadol sa a keď nikoho
nevidel, Egypťana zabil a zahrabal do piesku. Keď na druhý deň vyšiel, spozoroval,
ako sa dvaja Hebreji bijú. Spýtal sa vinníka: „Prečo biješ svojho druha?“ Ten mu
odpovedal: „Kto ťa určil za dozorcu a sudcu nad nami? Chceš azda zabiť aj mňa, ako
si zabil toho Egypťana?“ Vtedy sa Mojžiš preľakol a pomyslel si: „Tak už to
vedia!“ Keď sa o tom dopočul faraón, chcel dať Mojžiša zabiť. Mojžiš však utiekol
do krajiny Midjánčanov a sadol si k studni. Midjánsky kňaz mal sedem dcér, ktoré
prišli načerpať vodu do válovov a napojiť stádo svojho otca. Vtom prišli pastieri a
odohnali ich. Mojžiš však vstal, pomohol im a napojil ich stádo. Keď sa vrátili k
otcovi Reuelovi, spýtal sa ich: „Prečo ste sa dnes tak skoro vrátili?“Odpovedali mu:
„Nejaký Egypťan nás vyslobodil z rúk pastierov, ba načerpal nám aj vodu a napojil
stádo.“ Otec sa spýtal dcér: „Kde je? Prečo ste ho tam nechali? Zavolajte ho, nech sa
naje!“ Mojžiš sa rozhodol zostať u tohto muža, ktorý mu dal svoju dcéru Cipporu za
ženu. Porodila mu syna a dal mu meno Geršóm. Povedal totiž: „Stal som sa
prisťahovalcom v cudzej krajine.“ Po dlhšom čase egyptský kráľ zomrel. Izraeliti
však stále stenali a kričali pod ťarchou nútených prác. Ich volanie o pomoc v otroctve

vystupovalo k Bohu. Boh počul ich nárek a spomenul si na svoju zmluvu s
Abrahámom, Izákom a Jákobom. Zhliadol na synov Izraela a vzal to na vedomie.
Exodus 3
MOJŽIŠOVO POVOLANIE A POSLANIE
Mojžiš pásol stádo svojho tesťa Jitra, midjánskeho kňaza. Raz prešiel so stádom za púšť
a došiel k Božiemu vrchu Horeb. Tam sa mu v plameni horiaceho kra zjavil Hospodinov
anjel. Mojžiš videl, ako ker horí a nezhára. Povedal si: „Pôjdem pozrieť na ten zvláštny
jav, prečo ker nezhára.“ Keď Hospodin videl, že sa ide pozrieť, Boh ho oslovil z kra:
„Mojžiš, Mojžiš!“ On odpovedal: „Tu som.“ Boh povedal: „Nepribližuj sa! Vyzuj si
sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá pôda.“ Potom mu povedal: „Ja som Boh
tvojho otca — Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba.“ Vtedy si Mojžiš zakryl tvár,
lebo sa bál pozrieť na Boha. Hospodin mu povedal: „Dobre som si všimol útrapy svojho
ľudu v Egypte. Počul som jeho volanie o pomoc pod údermi poháňačov a viem o jeho
bolestiach. Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci Egypta a vyviedol z tej
krajiny do krajiny dobrej a rozľahlej, oplývajúcej mliekom a medom, kde bývajú
Kanaánčania, Chetiti, Amorejčania, Perizzejci, Chivviji a Jebúseji.Kvílenie Izraelitov
došlo ku mne a videl som aj ich utrpenie, i to, ako ich Egypťania utláčajú. Teraz choď,
posielam ťa k faraónovi. Vyveď môj ľud, Izraelitov, z Egypta!“ Mojžiš však povedal
Bohu: „Ktože som ja, aby som šiel k faraónovi a vyviedol Izraelitov z Egypta?“ Boh ho
uistil: „Budem s tebou. Toto ti bude znamením, že som ťa ja poslal: Keď vyvedieš ľud z
Egypta, budete slúžiť Bohu na tomto vrchu.“Mojžiš sa však Boha opýtal: „Keď prídem
k Izraelitom a poviem im: ‚Boh vašich otcov ma posiela k vám‘ a oni sa ma spýtajú: ‚Aké
je jeho meno?‘, čo im poviem?“ Boh povedal Mojžišovi: „Ja som, ktorý som;“ a dodal:
„Izraelitom povieš: ‚Ja som‘ ma poslal k vám.“ Boh ešte povedal Mojžišovi: „Izraelitom
povedz toto: ‚Poslal ma k vám Hospodin, Boh vašich otcov — Boh Abraháma, Boh Izáka
a Boh Jákoba.‘ Toto je moje meno naveky, ktorým si ma budú pripomínať a vzývať z
pokolenia na pokolenie. Choď, zhromaždi starších Izraela a povedz im: ‚Zjavil sa mi
Hospodin, Boh vašich otcov — Boh Abraháma, Izáka a Jákoba —, a povedal mi: Pozorne
som sledoval vás, aj to, čo sa s vami deje v Egypte, a povedal som si: Vyvediem vás z
egyptského útlaku do krajiny Kanaánčanov, Chetitov, Amorejčanov, Perizzejcov,
Chivvijov a Jebúsejov, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom.‘ Keď poslúchnu tvoj
hlas, pôjdeš so staršími Izraela k egyptskému kráľovi a poviete mu: ‚Stretol sa s nami
Hospodin, Boh Hebrejov. Teraz máme ísť na trojdňovú cestu na púšť a obetovať
Hospodinovi, svojmu Bohu.‘ Ja však viem, že egyptský kráľ vám nedovolí odísť, iba ak
ho mocnou rukou donútim. Preto vystriem ruku a zasiahnem Egypt rôznymi divmi, ktoré
vykonám medzi nimi. Potom vás prepustí. V Egypťanoch vzbudím priazeň voči tomuto
ľudu. Keď budete odchádzať, nepôjdete naprázdno. Každá žena si vypýta od susedky a
spolubývajúcej strieborné a zlaté predmety i plášte a naložíte ich na svojich synov a
dcéry. Takto olúpite Egypt.“
Exodus 4
Mojžiš na to odpovedal: „Čo ak mi neuveria a nevypočujú ma, ale povedia:
‚Hospodin sa ti nezjavil?‘“ Hospodin sa spýtal: „Čo to máš v ruke?“ On odpovedal:
„Palicu.“ Hospodin mu povedal: „Hoď ju na zem!“ Keď ju hodil na zem, bol z nej
had, takže Mojžiš pred ním utekal. Hospodin rozkázal Mojžišovi: „Vystri ruku a chyť

ho za chvost!“ On vystrel ruku, chytil ho a v ruke sa mu zmenil na palicu: „To preto,
aby uverili, že sa ti zjavil Hospodin, Boh ich otcov — Boh Abraháma, Boh Izáka a
Boh Jákoba.“ Hospodin mu potom povedal: „Vlož ruku pod plášť na hruď!“ Vložil
si teda ruku pod plášť na hruď. Keď ju vytiahol, bola malomocná, biela ako
sneh. Hospodin povedal: „Znova si ju zasuň pod plášť na hruď!“ On si ju ta zasunul,
a keď ju vytiahol, bola ako jeho telo. „Ak ti neuveria a neposlúchnu výstrahu prvého
znamenia, uveria výstrahe druhého znamenia. Ak však neuveria ani týmto dvom
znameniam a neposlúchnu tvoj hlas, naber trochu vody z Nílu a vylej ju na suchú
zem. Voda, ktorú naberieš z Nílu, sa na suchej zemi zmení na krv.“ Nato Mojžiš
povedal Hospodinovi: „Prosím, Pane, ja nie som výrečný muž; nebol som ním
predtým a nie som ani teraz, keď sa rozprávaš so svojím služobníkom, lebo mám
ťažkopádne ústa i jazyk.“ Hospodin mu však odpovedal: „Kto dal človekovi ústa a
kto ho robí nemým či hluchým, vidiacim alebo slepým? Nie som to azda ja,
Hospodin? Teraz choď, ja ti pomôžem hovoriť a poučím ťa, čo máš
povedať.“ Mojžiš však opakoval: „Prosím, Pane, pošli niekoho iného.“ Nato sa
Hospodin rozhneval na Mojžiša a povedal: „Nie je azda tvoj brat Áron, ten Léviovec?
Viem, že on je veľmi výrečný; veď ti už ide v ústrety a úprimne sa poteší, keď ťa
uvidí. Budeš sa s ním rozprávať a do úst mu vložíš slová. Ja budem s tvojimi i s jeho
ústami a poučím vás, čo máte robiť. On namiesto teba osloví ľud, on ti bude ústami
a ty mu budeš zastupovať Boha. Do ruky si vezmi túto palicu, ktorou budeš robiť
znamenia.“
MOJŽIŠOV NÁVRAT DO EGYPTA
Mojžiš odišiel k svojmu tesťovi Jitrovi a povedal mu: „Rád by som sa vrátil k svojim
bratom, ktorí sú v Egypte, a zistil, či ešte žijú.“ Jitro mu odpovedal: „Choď v
pokoji!“ Hospodin ešte v Midjánsku povedal Mojžišovi: „Choď, vráť sa do Egypta,
lebo už pomreli všetci, ktorí striehli na tvoj život.“ Mojžiš teda vzal svoju ženu a
synov, posadil ich na osla a vracal sa do Egypta. Do ruky si vzal Božiu
palicu. Hospodin mu ešte prikázal: „Keď sa vrátiš do Egypta, dbaj o to, aby si pred
faraónom vykonal všetky zázraky, na ktoré som ťa splnomocnil. Ja však zatvrdím
jeho srdce, takže ľud neprepustí. Potom faraónovi povieš: Toto hovorí Hospodin:
‚Izrael je môj prvorodený syn. Odkázal som ti: Prepusť môjho syna, aby mi slúžil.
Ty si však odmietol prepustiť ho; preto zabijem tvojho prvorodeného syna.‘“ Keď ho
cestou na mieste nočného odpočinku stretol Hospodin a chcel ho usmrtiť, Cippora
vzala kamenný nôž, obrezala predkožku svojho syna, dotkla sa ňou Mojžiša medzi
nohami a povedala: „Si mi ženíchom krvi.“ Hospodin ho potom nechal. Na základe
toho sa pri obriezke hovorilo: „Ženích krvi.“ Hospodin povedal Áronovi: „Choď na
púšť v ústrety Mojžišovi.“ Áron šiel, stretol sa s ním pri Božom vrchu a pobozkal
ho. Potom Mojžiš oznámil Áronovi všetky Hospodinove slová, s ktorými ho poslal,
a všetky znamenia, ktoré mu kázal urobiť. Mojžiš a Áron šli a zhromaždili všetkých
starších Izraela. Áron ich oboznámil so všetkým, čo Hospodin povedal Mojžišovi,
ktorý pred očami ľudu robil znamenia, a ľud uveril. Keď počuli, že Hospodin
navštívil Izraelitov a videl ich utrpenie, padli na kolená a klaňali sa.

