FARSKÉ OZNAMY – 19. 10. 2020 – 25. 10. 2020
Pondelok:
19. 10.
Utorok:
20. 10.

Sv. Pavla z Kríža, kňaza, ľubovoľná spomienka

Féria
16.00 – 18.00 možnosť súkromnej adorácie
18.00 + Emília Sýkorová
Streda:
Féria
21. 10.
8.00 + Pavol a Ingrid
Štvrtok:
Sv. Jána Pavla II., pápeža, ľubovoľná spomienka
22. 10.
16.00 – 18.00 možnosť súkromnej adorácie
18.00 + Mária Piklová – 1. výročie smrti
Piatok:
Sv. Jána Kapistranského, kňaza, ľubovoľná spomienka
23. 10.
18.00 + Martin, Mária a synovia
Sobota:
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
24. 10.
18.00 + Július
Nedeľa:
30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
25. 10.
10.00 - za veriacich farnosti
Príležitostné oznamy:
1. Celá cirkev slávi 18.10. Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme
hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú
najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka
v kostoloch v plnej miere, prosíme Vás o podporu misií cez e-zbierku na internetovej
stránke www.misijnediela.sk. Svoje finančné príspevky môžete posielať na
účet Pápežských misijných diel: SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP),
variabilný symbol: 1810. Do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail.
Prispieť môžete aj cez Qr kód. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán
Boh odplať.
2. Z pohrebu našej zosnulej Emílie Sýkorovej obetovala rodina na kostol 180,- Eur.
Nech Pán Boh štedro odplatí vašu štedrosť.
3. Spišský diecézny biskup, Mons. Štefan Sečka, ruší nariadenie, ktoré vydal v piatok
9.10.2020 ohľadom verejného slávenia bohoslužieb v okresoch Dolný Kubín,
Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok a Liptovský Mikuláš. Aj na tieto okresy
vzťahuje celoplošné nariadenie - slávenie verejných bohoslužieb počas celého
týždňa je možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza. Účasť na sv. omšiach
je limitovaná – budem sa snažiť to koordinovať. Ak by sa niekto chcel sv. omše
v niektorý deň zúčastniť, prosím, aby ste ma kontaktovali.
4. V utorok a štvrtok bude možnosť od 16.00 – 18.00 súkromnej adorácie, prosím,
aby sme sa vystriedali a zachovali počet 6 ľudí v kostole.
5. V noci z 24. na 25. októbra sa mení čas. O 03.00 hodine letného času posúvame
hodiny na 02.00 hodinu stredoeurópskeho času.
6. Ak by niekto chcel prijať sv. zmierenia je potrebné individuálne sa dohodnúť.
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Tel. 044/529 52 58, email: vychodna.fara@gmail.com

ŽIVOT
S BOŽÍM SLOVOM 26
Exodus 21
PREDPISY O OTROKOCH
Toto sú právne predpisy, ktoré im predložíš: Ak kúpiš hebrejského otroka, bude ti
slúžiť šesť rokov, ale v siedmom roku ho prepustíš na slobodu bez výkupného. Ak
prišiel sám, sám aj odíde. Ak bol ženatý, jeho žena odíde s ním. Ak mu však ženu
dal pán a tá porodila synov a dcéry, žena a deti patria pánovi a on odíde sám. Keď
však otrok výslovne vyhlási: ‚Obľúbil som si svojho pána, svoju manželku a svoje
deti, nechcem odísť na slobodu,‘ vtedy ho jeho pán predvedie pred Boha, totiž
privedie ho k dverám alebo k verajam, jeho pán mu prepichne ucho šidlom a on mu
zostane navždy otrokom. Ak niekto predá svoju dcéru za otrokyňu, nech neodíde,
ako odchádzajú otrokyne. Ak sa znepáči svojmu pánovi, ktorý si ju vybral, nech jej
dovolí vykúpiť sa. Nemá však právo predať ju cudzincom, lebo s ňou zaobchádzal
nečestne. Ak ju vyberie pre svojho syna, musí s ňou zaobchádzať ako so svojou
dcérou. Ak by si vzal ešte ďalšiu, nesmie ju ukracovať na strave ani na oblečení, ani
na práve manželského spolužitia. Ak jej toto troje odoprie, môže odísť bez toho, aby
zaplatila výkupné.
OCHRANA ĽUDSKÉHO ŽIVOTA
Kto niekoho udrie tak, že ho zabije, musí tiež zomrieť. Ak to však neurobil zámerne,
ale Boh to dopustil, určím ti miesto, kam môže utiecť. Toho, kto sa na svojho
blížneho tak rozzúri, že ho zákerne zavraždí, odtrhni dokonca aj od môjho oltára,
musí zomrieť. Kto udrie svojho otca alebo svoju matku, musí zomrieť. Kto niekoho
ukradne a potom ho predá, alebo ho uňho nájdu, musí zomrieť. Kto zlorečí svojmu
otcovi alebo svojej matke, musí zomrieť. Keď sa muži pohádajú a jeden druhého
udrie kameňom alebo päsťou tak, že nezomrie, no ostane pripútaný na lôžko,
ale neskôr vstane a môže chodiť povonku s palicou, páchateľ bude bez viny, no musí
poškodenému nahradiť straty a zaplatiť mu liečenie. Toho, kto svojho otroka alebo
svoju otrokyňu udrie palicou tak, že mu pod rukami zomrie, musí postihnúť
pomsta. Ak však otrok zostane jeden alebo dva dni nažive, nebude pomstený, lebo
bol jeho majetkom. Ak sa muži medzi sebou pobijú a úder pritom zasiahne tehotnú
ženu tak, že potratí, no sama nepríde o život, vinník zaplatí také odškodné, aké bude
žiadať jej muž, a odovzdá ho podľa rozhodnutia sudcov. Ak príde o život, dáš život
za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, popáleninu za
popáleninu, ranu za ranu, modrinu za modrinu. Ak niekto zasiahne oko svojho otroka
alebo svojej otrokyne tak, že ho pripraví o zrak, ako náhradu za oko musí otroka

prepustiť na slobodu. Ak svojmu otrokovi alebo otrokyni vyrazí zub, ako náhradu
zaň ho prepustí na slobodu. Ak býk pokole muža alebo ženu tak, že zomrú, býka
treba ukameňovať a jeho mäso sa nesmie jesť; majiteľ býka bude však bez viny. No
ak býk, ktorý už predtým klal a jeho majiteľ naň nedozrel, hoci ho na to upozornili,
a usmrtí muža alebo ženu, býka treba ukameňovať a jeho majiteľ musí zomrieť. Ak
sa mu uloží výkupné, za svoj život zaplatí toľko, koľko sa mu určí. Ak pokole syna
alebo dcéru, naloží sa s ním podľa toho istého právneho ustanovenia. Ak býk pokole
otroka alebo otrokyňu, vyplatí jeho majiteľovi tridsať strieborných šeklov a býka
treba ukameňovať. Ak niekto odkryje alebo vykope studňu a neprikryje ju a ak do
nej spadne býk alebo osol, majiteľ studne dá vlastníkovi zvieraťa náhradu v striebre
a uhynuté zviera bude patriť jemu. Keď niečí býk pokole susedovho býka tak, že
uhynie, živého býka predajú a peniaze i uhynuté zviera si rozdelia. Ak sa však vedelo,
že býk predtým klal a jeho majiteľ naňho nedozeral, dá zaňho plnú náhradu, býka za
býka, a uhynutý kus bude jeho. Ak niekto ukradne býka alebo ovcu a zviera zabije
alebo predá, za býka dá náhradu päť kusov hovädzieho dobytka a za každú ovcu štyri
ovce.
Exodus 22
OCHRANA MAJETKU
Ak zlodeja prichytia pri vlámaní a porania ho tak, že zomrie, ten, kto ho poranil,
nepreviní sa preliatím jeho krvi. Ak sa to stane po východe slnka, potom bude niesť
vinu za jeho krv a musí dať náhradu. Ak nemá nič, treba ho predať za cenu ukradnutej
veci. Ak sa uňho naozaj nájde ukradnutý živý býk alebo osol či ovca, musí to
dvojnásobne nahradiť. Ak niekto nechá spásť pole alebo vinicu tak, že dobytok pustí
na cudzie pole, dá náhradu z toho najlepšieho, čo má na svojom poli, a z najlepšieho,
čo má vo svojej vinici. Keď vypukne oheň a zachváti tŕnie a spáli obilie v stohoch
alebo ešte na koreni, pôvodca požiaru škodu plne nahradí. Ak niekto zverí svojmu
blížnemu do úschovy striebro alebo iné predmety a tie mu z domu ukradnú, potom
pristihnutý zlodej dá dvojnásobnú náhradu. Ak zlodeja nepristihnú, majiteľ domu
bude predvolaný a pred Bohom nech dosvedčí, že sám nesiahol po majetku svojho
blížneho. V prípade akejkoľvek sprenevery, či ide o býka, osla, ovcu, plášť alebo o
čokoľvek, čo sa stratilo a o čom niekto povie: ‚To je ono,‘ záležitosť oboch príde
pred Boha. Ten, koho Boh označí za vinníka, dá svojmu blížnemu dvojnásobnú
náhradu. Ak niekto zverí niekomu do opatery osla, býka, ovcu alebo akékoľvek
dobytča a to uhynie alebo utrpí úraz, alebo ho odvlečú tak, že to nikto nevidel, medzi
oboma rozhodne prísaha pred Hospodinom, že nesiahol na majetok svojho blížneho.
Majiteľ sa tým upokojí a obvinený nemusí dávať náhradu.Ak mu ho naozaj ukradli,
majiteľovi dá náhradu. Ak bolo naozaj roztrhané, nech ho prinesie ako dôkaz.
Roztrhané nemusí nahradiť.Ak si niekto od svojho blížneho vypožičia zviera a to v
neprítomnosti majiteľa utrpí úraz alebo uhynie, musí dať plnú náhradu. Ak sa to stalo
v prítomnosti majiteľa, nemusí dať náhradu. Ak ide o nádenníka, škoda sa nahradí z
jeho mzdy. Ak niekto zvedie pannu, ktorá ešte nebola zasnúbená, a vyspí sa s ňou,
vezme si ju za ženu a dá za ňu plné veno. Keby mu ju jej otec nijako nechcel dať,

zvodca zaplatí toľko, koľko dostáva panna do vena. Čarodejnicu nenecháš
nažive.Kto by obcoval so zvieraťom, musí zomrieť. Kto by obetoval bohom a nie len
Hospodinovi, podlieha kliatbe. Cudzinca nebudeš utláčať ani sužovať, veď aj vy ste
boli cudzincami v Egypte. Vdovu ani sirotu nebudete utláčať. Ak ich však budeš
utláčať a ony budú volať ku mne, ich nárek určite vypočujem. Rozpáli sa môj hnev
a pozabíjam vás mečom, takže vaše ženy ovdovejú a vaše deti osirejú. Ak z môjho
ľudu niektorému úbožiakovi, ktorý je s tebou, požičiaš peniaze, nesprávaj sa k nemu
ako úžerník, nežiadaj od neho úroky. Ak od svojho blížneho vezmeš do zálohy plášť,
do západu slnka mu ho vráť. Veď tým plášťom si ako jedinou prikrývkou chráni telo.
V čom by spal? Ak bude volať ku mne, vypočujem ho, lebo som milosrdný. Bohu
nezloreč a knieža svojho ľudu nepreklínaj. Bez otáľania odovzdaj dávku z hojnosti
svojho obilia a vylisovanej šťavy. Daj mi svojho prvorodeného syna. Takisto urobíš
so svojím dobytkom a ovcami. Sedem dní bude pri svojej matke, na ôsmy deň ho
odovzdáš mne. Budete mi svätými ľuďmi. Mäso zvieraťa roztrhaného v poli
nejedzte, hoďte ho psom.
Exodus 23 a)
POŽIADAVKA SPRAVODLIVOSTI
Nerozširuj nepravdivú správu. Nespolčuj sa so svojvoľníkom, aby si nemusel krivo
svedčiť. Ak ide o zlú vec, nepridávaj sa k väčšine, a ak by si mal v spore prekrútiť pravdu,
nezastávaj názor väčšiny. V súdnom spore nenadŕžaj nikomu za to, že je chudobný. Ak
natrafíš na zatúlaného býka alebo na osla svojho nepriateľa, musíš mu ho priviesť
späť. Ak uvidíš, že osol tvojho protivníka leží pod bremenom, neodvráť sa od svojho
nepriateľa, ale pomôž mu ho zodvihnúť.Neprekrúcaj právo chudobného v jeho
spore. Nedovoľ, aby bol nevinný a spravodlivý človek zabitý, lebo vinníka
neospravedlním.Neprijmi úplatok, lebo úplatok zaslepuje aj tých, čo majú otvorené oči,
a prekrúca slová spravodlivých. Neutláčaj cudzinca. Dobre viete, čo v sebe cíti cudzinec,
lebo sami ste boli cudzincami v Egypte. Šesť rokov budeš obsievať pôdu a zbierať z nej
úrodu, ale v siedmom roku ju necháš ležať úhorom a neobrobíš ju. Nech sa z nej živia
chudobní tvojho ľudu a zvyšok nech spasie poľná zver. To isté urob so svojou vinicou i
so svojím olivovým sadom. Šesť dní konaj svoju prácu, v siedmy deň odpočívaj, aby si
mohol odpočinúť tvoj býk i osol a oddýchol si aj syn tvojej slúžky a
cudzinec. Zachovávajte všetko, čo som vám prikázal! Meno cudzieho boha ani
nespomínajte! Nech ho nepočuť z vašich úst.
TRI VÝROČNÉ SLÁVNOSTI

Trikrát v roku budeš sláviť moje slávnosti. Budeš zachovávať slávnosť Nekvasených
chlebov. Sedem dní budeš jesť nekvasené chleby, ako som ti prikázal, a to v určenom
čase, v mesiaci abíb, lebo vtedy si vyšiel z Egypta. Neprídeš však predo mňa s prázdnymi
rukami. Budeš sláviť slávnosť žatvy, prvotín svojej práce, toho, čo si zasial na poli. Na
konci roka budeš sláviť slávnosť zberu, keď zoberieš z poľa plody svojej práce. Trikrát
v roku sa ukáže každý muž pred svojím Pánom, Hospodinom. Neprinesieš mi krvavú
obetu spolu s niečím kvaseným. Tuk z mojej slávnostnej obety nenecháš ležať do
rána. Do domu Hospodina, svojho Boha, prinesieš tie najkrajšie plody z prvotín svojej
úrody. Kozľa nebudeš variť v mlieku jeho matky.

