FARSKÉ OZNAMY – 30. 11. 2020 – 6. 12. 2020
Pondelok:
30. 11.
Utorok:
1. 12.
Streda:
2. 12.
Štvrtok:
3. 12.
Piatok:
4. 12.
Sobota:
5. 12.
Nedeľa:
6. 12.

Sv. Ondreja, apoštola, sviatok
17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa
Féria
18.30 – TV LUX
Féria
17.00 + Michal Budinský
Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka, po sv. omši adorácia
17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Roberta a Václav
Sv. Barbory, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka, prvý piatok
17.00 + Peter, Peter, Vladimír, Terézia Stanoví
Féria, sv. omša za účasti detí
17.00 - za zdravie a Božie požehnanie pre Mikuláša
2. ADVENTNÁ NEDEĽA, slávnosť
8.00 - za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu (odporúčaná pre seniorov)
10.00 – za veriacich farnosti

Príležitostné oznamy:
1. Zbierka na charitu bola 160,- EUR, zvonček z minulej nedele bol 73,- EUR, Bohu známi
obetovali na kostol a pre potreby farnosti 2x 20,- EUR a 3x 50,- EUR. Nech vám Pán Boh
štedro odmení.
2. V sobotu večer prosíme deti aby prišli na sv. omšu aj s lampášmi. Aj keď to nebude ráno,
budeme ju sláviť ako rorátnu len za svetla lampášov a sviec a možno príde aj Mikuláš.
3. Na webovej stránke aj facebooku našej farnosti bude uverejnená Liturgia domácej cirkvi
pri adventnom venci. Je to pozvanie do modlitby v domácom prostredí rodiny.
4. Tento týždeň sa dokončila strecha na fare. Ďakujem všetkým za prípravu občerstvenia
pre pracovníkov, ktorí vymieňali krytinu na streche fary a akúkoľvek inú pomoc.
5. Zimné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. V našej farnosti bude
v stredu – obsah zimných kántrových dní je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná
obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
6. V tomto týždni je prvý piatok, v piatok ráno od 9.00 navštívim všetkých chorých, ktorí to
budú chcieť, prosím aby ste ma kontaktovali. Spovedať budem ako stále 30‘ pred sv.
omšami.
7. Výmena kartičiek Ružencového bratstva bude na budúcu nedeľu po sv. omšiach. Prosím
vedúce jednotlivých ruží, aby to zariadili.
8. V predsieni kostola je tabuľka modlitieb za farnosť počas mesiaca december. Prosím
o zapísanie na jednotlivé dni. Každý sa môže postiť, modliť podľa vlastného uváženia a koľko
uzná za vhodné.
9. V sakristii kostole sú podielové knihy, kalendáre zo Spolku sv. Vojtecha. Členský
príspevok na ďalší rok je 8,- EUR. Prosím, aby sme si ich prišli vyzdvihnúť a prosím, aby ste
zobrali aj tým, ktorí si nemôžu zobrať osobne.
10. Na nástenke v predsieni kostola je vyvesený leták s kalendármi na rok 2021. Kto by mal
záujem o niektorý z kalendárov, zapíšte sa na pripravený zoznam.
11. Ak by niekto chcel pomôcť pri ďalších krokoch výroby oplotenia okolo kostola, budem
rád, keď ma kontaktuje.
12. Ďakujeme za upratanie kostola sk. č. 7.
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Exodus 26 b) STAVBA POSVÄTNÉHO PRÍBYTKU
Pre príbytok urobíš aj dosky z akáciového dreva, aby sa dali postaviť. Dĺžka každej
dosky bude desať lakťov a šírka jeden a pol lakťa. Každá bude mať dva čapy, aby sa
dala pripojiť jedna k druhej. Tak to urobíš na všetkých doskách príbytku. Dosky na
príbytok zhotov takto: dvadsať dosák na južnú stranu, na stranu poludnia. Pod tých
dvadsať dosák pripravíš štyridsať strieborných podstavcov, po dvoch podstavcoch pod
každú dosku k obom jej čapom. Aj na druhú, severnú stranu príbytku pripravíš dvadsať
dosák a štyridsať strieborných podstavcov, po dvoch podstavcoch pod každú
dosku. Zadnú, západnú stranu príbytku zhotovíš zo šiestich dosák. Okrem toho urobíš
dve dosky na rohy príbytku na zadnú stranu. Tie budú dvojdielne zdola až hore a
navrchu budú spojené krúžkom. Takto ich zhotovíš a umiestniš do oboch rohov. Bude
to osem dosák so striebornými podstavcami, spolu teda šestnásť strieborných
podstavcov po dvoch podstavcoch pod každú dosku. Z akáciového dreva urobíš žrde:
päť pre dosky na jednej strane príbytku, päť pre dosky na jeho druhej strane a päť na
zadnú, západnú stranu príbytku. Stredná žrď bude prechádzať v polovičnej výške dosák
z jedného konca na druhý. Dosky pozlátiš a urobíš k nim zlaté krúžky, do ktorých sa
zastrčia pozlátené žrde. Príbytok postavíš podľa vzoru, ktorý som ti ukázal na vrchu.
ZARIADENIE PRÍBYTKU
Urobíš aj oponu z fialového a červeného purpuru, karmazínu a jemne utkaného plátna.
Zhotovíš ju umelecky a vyzdobíš cherubmi. Zavesíš ju na štyri pozlátené stĺpy z
akáciového dreva. Aj háčiky na nich budú zo zlata. Stĺpy budú stáť na štyroch
strieborných podstavcoch. Oponu zaves na háčiky a za ňu dovnútra postav archu
svedectva. Opona bude oddeľovať svätyňu od veľsvätyne. Vo veľsvätyni na archu
svedectva položíš vrchnák. Pred oponu postavíš stôl a oproti stolu svietnik na južnú
stranu príbytku. Stôl bude stáť na severnej strane. Pred vchod do stanu urobíš pestrú
oponu z fialového a červeného purpuru, karmazínu a z jemne utkaného plátna. Pre túto
oponu urobíš päť stĺpov z akáciového dreva, pozlátiš ich; aj háčiky na nich budú zo
zlata. Odleješ pre ne päť bronzových podstavcov.
Exodus 27
Z akáciového dreva urobíš päť lakťov dlhý a päť lakťov široký oltár. Oltár bude
štvorhranný a vysoký tri lakte. Na jeho štyroch rohoch urobíš výčnelky, ktoré budú z
neho vystupovať, a obložíš ho bronzom. Zhotovíš aj nádoby na popol, lopaty,
kropeničky, vidlice a panvice na uhlie. Všetko náradie zhotovíš z bronzu. Urobíš k
nemu bronzový mrežový rošt a na jeho štyroch rohoch upevníš štyri bronzové
krúžky. Rošt vložíš pod obrubu oltára tak, aby siahala do polovice oltára. Aj pre oltár

urobíš tyče z akáciového dreva a obložíš ich bronzom. Tyče sa budú zastrkávať do
krúžkov na oboch stranách oltára, aby sa mohol prenášať. Oltár bude vnútri prázdny a
bude z dosák. Urobíš ho tak, ako som ti ukázal na vrchu.
NÁDVORIE
Urobíš aj nádvorie príbytku. Na južnej strane nádvoria smerom na juh budú plachty z
jemne utkaného plátna; jedna strana bude dlhá sto lakťov. Bude tam dvadsať stĺpov na
dvadsiatich bronzových podstavcoch. Háčiky k stĺpom a priečne tyče budú zo
striebra. Takisto aj na severnej strane budú plachty dlhé sto lakťov a dvadsať stĺpov
bude na dvadsiatich bronzových podstavcoch. Háčiky k stĺpom a priečne tyče budú zo
striebra. Šírka nádvoria smerom na západ bude mať plachty dlhé päťdesiat lakťov a
desať stĺpov bude na desiatich podstavcoch. Šírka nádvoria na prednej strane smerom
na východ bude päťdesiat lakťov. Na jednej strane vchodu bude pätnásť lakťov plachiet
a tri stĺpy na troch podstavcoch. Takisto na druhej strane vchodu bude pätnásť lakťov
plachiet a tri stĺpy na troch podstavcoch. Na vchode do nádvoria bude pestrý záves,
široký dvadsať lakťov, z fialového a červeného purpuru, karmazínu a jemne utkaného
plátna so štyrmi stĺpmi na štyroch podstavcoch. Všetky stĺpy nádvoria budú pospájané
striebornými priečnymi tyčami. Ich háčiky budú zo striebra a podstavce z bronzu. Dĺžka
nádvoria bude sto lakťov, šírka päťdesiat lakťov a výška plachiet päť lakťov. Plachty
budú z utkaného plátna a podstavce z bronzu. Všetko náradie príbytku pre celú
bohoslužbu v ňom vrátane všetkých jeho kolíkov aj všetkých kolíkov na nádvorie budú
z bronzu.
OLEJ DO SVIETNIKA
Ty však prikáž Izraelitom, aby ti priniesli čistý vylisovaný olivový olej na svietenie,
aby sa vo svietniku ustavične udržiavalo svetlo. Pred oponou stanu stretávania, ktorá je
pred archou svedectva, bude sa o svietnik starať Áron a jeho synovia pred Hospodinom
od večera do rána. To bude navždy platné ustanovenie pre pokolenia Izraelitov.
Exodus 28 KŇAZSKÉ RÚCHO
Prikáž, aby z Izraelitov predstúpil tvoj brat Áron a jeho synovia, aby mi slúžili ako
kňazi: Áron a jeho synovia Nadáb, Abihu, Eleazár a Itamár. Svojmu bratovi Áronovi
urobíš posvätné rúcho na znamenie slávy a vznešenosti. Porozprávaj sa so všetkými
nadanými remeselníkmi, ktorých som obdaril duchom múdrosti. Zhotovia Áronovi
rúcho, aby mohol byť vysvätený a mohol mi slúžiť ako kňaz. Urobia takéto rúcha:
náprsník, efód, plášť, utkané spodné rúcho, turban a pás. Tieto posvätné rúcha urobia
tvojmu bratovi Áronovi a jeho synom, aby mi slúžili ako kňazi. Nech na to použijú
zlato, fialový a červený purpur, karmazín a jemné plátno.
EFÓD
Efód zhotovia zo zlata, z fialového a červeného purpuru, z karmazínu a z jemného
tkaného plátna. Jeho obidve časti budú na vrchných koncoch spojené. Tkaný pás,
ktorým sa bude efód upevňovať, bude takisto zhotovený zo zlata, z fialového a
červeného purpuru, karmazínu a jemne utkaného plátna. Vezmeš dva ónyxové kamene
a vyryješ do nich mená Izraelových synov: šesť mien do jedného kameňa a ostatných
šesť mien do druhého kameňa v poradí, ako sa narodili. Ako kameňorytec vyrýva
pečatidlo, tak vyryješ mená Izraelových synov do oboch kameňov. Vsadíš ich do

zlatých obrúb a potom oba kamene pripevníš na vrchné časti efódu ako kamene
pripomínajúce Izraelových synov. Áron bude nosiť ich mená na oboch svojich pleciach
pred Hospodinom, aby ich pripomínal. Zhotovíš aj zlaté obruby a dve retiazky z
rýdzeho zlata. Urobíš ich ako spletené šnúry a upevníš ich na obruby.
NÁPRSNÍK
Urobíš aj náprsník Božieho rozhodnutia, ako robieva umelec. Zhotovíš ho ako efód: zo
zlata, fialového a červeného purpuru, z karmazínu a z jemne utkaného plátna. Bude
štvorcový a dvojitý, na piaď dlhý a na piaď široký. Vsadíš doň drahé kamene v štyroch
radoch. V prvom bude rubín, topás, smaragd; v druhom bude malachit, zafír, diamant; v
treťom bude opál, achát, ametyst; vo štvrtom bude chryzolit, ónyx, jaspis. Zoradíš ich
do zlatej obruby. Na dvanástich kameňoch budú mená dvanástich Izraelových synov.
Na každom bude vyryté jeho meno tak, ako sa zhotovuje pečatidlo, podľa dvanástich
kmeňov. Na náprsník urobíš retiazky z rýdzeho zlata ako stočenú šnúru. Na náprsník
urob dva zlaté krúžky a pripevni ich na oboch jeho vrchných koncoch. Obe zlaté šnúry
pripevni na oba krúžky na vrchnom konci náprsníka. Konce oboch šnúr pripevni k
obrúčkam a vpredu ich pripni na vrchné časti efódu. Urob aj dva zlaté krúžky a pripevni
ich na lem vnútornej strany bližšie k efódu. Urob aj dva zlaté krúžky a pripevni ich na
predné okraje efódu pri jeho spojení nad opaskom. Krúžkami opatrený náprsník priviaž
ku krúžkom efódu šnúrou z fialového purpuru tak, aby bol nad pásom efódu. Náprsník
potom nebude odstávať od efódu. Áron bude teda nosievať na svojom srdci, na
náprsníku Božieho rozhodnutia, mená Izraelových synov, aby si ich pred Hospodinom
ustavične pripomínal, keď bude vchádzať do svätyne. Do náprsníka Božieho
rozhodnutia vložíš posvätné lósy urím a tummím, aby boli na Áronovom srdci, keď
predstúpi pred Hospodina. Áron bude stále nosiť Božie rozhodnutia o Izraelitoch na
svojom srdci pred Hospodinom.
PLÁŠŤ - K efódu urob plášť celý z fialového purpuru. Uprostred bude mať otvor pre
hlavu olemovaný tkanou pevnou obrubou, aby sa netrhala. Na spodnú obrubu pripevni
granátové jablká z fialového a červeného purpuru a z karmazínu; medzi nimi budú zlaté
zvončeky. Zlaté zvončeky a granátové jablká sa budú striedať po celom leme
plášťa. Áron ho bude nosiť počas služby. Keď bude vchádzať do svätyne pred
Hospodina alebo z nej vychádzať, bude sa ozývať ich zvuk na znamenie, aby nezomrel.
ČELNÁ OZDOBA - Z rýdzeho zlata urob ružicu a vry do nej ako na pečatidlo: Svätý
Hospodinov. Šnúrkou z fialového purpuru ju pripevni na turban; bude na prednej strane
turbanu. Bude na Áronovom čele a on bude zodpovedný za neprávosť Izraelitov pri
obetovaní toho, čo prinesú ako posvätný dar. Ružica bude stále na jeho čele, aby našli
priazeň u Hospodina. Utkaj spodné rúcho z jemného plátna, zhotov z neho aj turban a
utkaj pestrofarebný pás.
RÚCHA KŇAZOV Spodné rúcha zhotov aj Áronovým synom a na znamenie slávy a
vznešenosti im urob pásy a čiapky. Obleč do nich svojho brata Árona i jeho synov;
pomaž ich, uveď do úradu a posväť ich, aby mi slúžili ako kňazi. Na zakrytie nahoty im
urob ľanové spodky; tie budú siahať od bedier po stehná. Áron a jeho synovia ich budú
nosiť, keď budú vchádzať do stanu stretávania alebo pristupovať k oltáru a slúžiť vo
svätyni, aby sa neprevinili a nezomreli. To bude trvalé ustanovenie preňho i pre jeho
potomkov.

