FARSKÉ OZNAMY – 7. 12. 2020 – 13. 12. 2020

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VÝCHODNÁ

Pondelok: Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
7. 12.
8.00 - na úmysel

Východná 617, 032 32; www.farnostvychodna.sk

Utorok:
8. 12.

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBL. PANNY MÁRIE,
slávnosť – prikázaný sviatok
17.00 – za veriacich farnosti

Streda:
9. 12.

Féria
17.00 + Anna Lenková

ŽIVOT
S BOŽÍM SLOVOM 30

Štvrtok:
10. 12.

Féria
8.00 + Michal, Ján, Jozef

Piatok:
11. 12.

Sv. Damaza I., pápeža, ľubovoľná spomienka, sv. omša za účasti detí
17.00 - za zdravie a Božie požehnanie pre Martina

Sobota:
12. 12.

Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej, ľubovoľná spomienka

Nedeľa:
13. 12.

3. ADVENTNÁ NEDEĽA, slávnosť – nedeľa GAUDETE
8.00 – za zdravie a Božie pož. rodiny Krupovej (odporúčaná pre seniorov)
10.00 – za veriacich farnosti
Príležitostné oznamy:
1. Z pohrebu Anny Lenkovej obetovala rodina na kostol 420,- EUR. Z rodiny Stanovej
obetovali na kostol 100,- EUR. Bohu známa obetovala na kostol pri príležitosti okrúhlych
narodenín 50,- EUR. Bohu známi obetovali na kostol a pre potreby farnosti 4x 20,- EUR
a 30,- EUR. Zvonček z minulej nedele bol 62,- EUR. Nech vám Pán Boh štedro odmení
vašu štedrosť.
2. Na webovej stránke aj facebooku našej farnosti je uverejnená Liturgia domácej cirkvi
pri adventnom venci na celý advent. Je to pozvanie do modlitby v domácom prostredí
rodiny.
3. Výmena kartičiek Ružencového bratstva bude túto nedeľu po sv. omšiach.
4. 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.
5. V sakristii kostola 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.
6. Na nástenke v predsieni kostola je vyvesený leták s kalendármi na rok 2021. Kto by
mal záujem o niektorý z kalendárov, nech sa dnes zapíše na pripravený zoznam.
7. Kvôli epidemiologickej situácií nebude spoločné spovedanie pred vianočnými
sviatkami. Budem spovedať tak ako stále, 30‘ pred každou sv. omšou. Pred Vianocami
budem spovedať viac, ale prosím, nenechávajme si sv. spoveď na posledné chvíle pred
Vianocami. Budem rád, keď využijete priestor na sv. zmierenia aj v skoršom čase.
8. O upratanie kostola prosíme sk. č. 8: Oľga Strelecká, Kvetoslava Sabaková, Marta
Koreňová.

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

Exodus 29
VYSVIACKA KŇAZOV
Keď budeš vysviacať kňazov, aby mi mohli slúžiť, urob toto: Vezmi mladého býčka, dva
bezchybné barany, nekvasené chleby, nekvasené bochníky zamiesené s olejom a
nekvasené, olejom potreté posúchy. Priprav ich z jemnej pšeničnej múky. Vlož ich do
koša a v ňom ich prines; priveď aj býčka a dva barany. Potom priveď Árona a jeho synov
ku vchodu do stanu stretávania a umy ich vodou. Vezmi rúcha a Árona obleč do spodného
rúcha a do plášťa; na to daj efód a náprsník. Potom ho opáš efódovým pásom. Na hlavu
mu daj turban a naň pripevni posvätnú čelenku. Vezmi olej na pomazanie, vylej mu ho
na hlavu a pomaž ho. Priveď aj jeho synov a obleč im spodné rúcha. Árona a jeho synov
opáš pásom a na hlavu im daj čiapky. Tak sa im kňazstvo stane trvalým ustanovením.
Tým uvedieš Árona a jeho synov do úradu.
OBETNÉ DARY
Potom priveď býčka pred stan stretávania a Áron i jeho synovia položia ruky na jeho
hlavu. Býčka zabi pred Hospodinom, pri vchode do stanu stretávania. Vezmi trochu krvi
z býčka a prstom ňou potri oltárne rohy. Všetku ostatnú krv vylej k základu oltára. Potom
vezmi všetok tuk, ktorý obaľuje vnútornosti, lalok pečene, obe obličky aj s tukom, čo je
na nich, a na oltári to spáľ. Mäso z býčka, jeho kožu a výkal spáľ na ohni za táborom. To
je obeta za hriech. Potom vezmi jedného barana a Áron i jeho synovia položia ruky na
jeho hlavu. Barana zabi, vezmi trochu z jeho krvi a dookola pokrop oltár. Barana rozsekaj
na kusy, umy jeho vnútornosti a nohy a prilož to k ostatným kusom a k hlave. Celého
barana spáľ na oltári. To je spaľovaná obeta Hospodinovi, príjemná vôňa, ohňová obeta
Hospodinovi. Potom vezmi druhého barana a Áron a jeho synovia položia ruky na jeho
hlavu. Barana zabi, vezmi trochu z jeho krvi, potri ňou lalôčik Áronovho pravého ucha i
lalôčik pravého ucha jeho synov, palec ich pravej ruky a palec ich pravej nohy. Ostatnou
krvou pokrop oltár dookola. Potom naber z krvi, ktorá je na oltári i z oleja na pomazanie
a pokrop Árona i jeho rúcha, ako aj jeho synov a ich rúcha. Tým bude posvätený Áron
so svojimi rúchami, ako aj jeho synovia so svojimi rúchami. Potom vezmi z barana tuk,
mastný chvost, tuk, ktorý obaľuje vnútornosti, lalok pečene, obe obličky aj s tukom, čo
je na nich, a pravé stehno. To je baran na slávnosť vysviacky. Vezmi z koša pre
nekvasené pokrmy, ktorý je pred Hospodinom, peceň chleba, bochník pripravený na oleji
a posúch. Všetko to vlož do rúk Árona a jeho synov a mávaním to predlož Hospodinovi
ako podávanú obetu. Potom im to vezmi z rúk a spáľ to na oltári so spaľovanou obetou
ako príjemnú vôňu pred Hospodinom. To je ohňová obeta Hospodinovi. Potom vezmi
hruď barana z Áronovej vysviacky, zamávaj ňou a predlož ju Hospodinovi ako podávanú

obetu. To bude tvoj podiel.Posväť hruď z podávanej obety a stehno z obety
pozdvihovania, teda to, čo bolo ponúknuté pri obrade podávania a pozdvihovania z
barana obetovaného pri vysviacke Árona a jeho synov. To je pre Árona a jeho synov
trvalé ustanovenie medzi Izraelitmi. To je obeta pozdvihovania. Obetu pozdvihovania
budú Izraeliti prinášať zo svojich obiet spoločenstva ako svoju obetu pozdvihovania
Hospodinovi. Áronove posvätné rúcha dostanú po ňom jeho synovia, aby mohli byť v
nich pomazaní a uvedení do úradu. Počas siedmich dní bude si rúcho obliekať ten syn,
ktorý sa po ňom stane kňazom a bude prichádzať k stanu stretávania a konať službu vo
svätyni. Potom vezmi barana z kňazskej vysviacky a uvar jeho mäso na posvätnom
mieste. Mäso z barana a chlieb z koša bude jesť Áron a jeho synovia pri vchode do stanu
stretávania. Nech jedia to, čím sa pre nich získalo zmierenie, aby mohli byť uvedení do
úradu a vysvätení. Iný z toho nesmie jesť, lebo je to sväté. Ak by niečo z mäsa vysviacky
alebo z chleba zostalo do rána, spáľ to na ohni. Nesmie sa to jesť, lebo je to sväté. S
Áronom a jeho synmi urob všetko tak, ako som ti prikázal. Sedem dní bude trvať svätenie
kňazov. Každý deň obetuj býčka ako obetu za hriech, okrem obiet zmierenia. Oltár očisti
od hriechu tým, že na ňom vykonáš obetu zmierenia a že ho pomažeš; tým ho
posvätíš. Počas siedmich dní budeš konať obrad zmierenia na oltári. Tým ho posvätíš a
oltár bude svätý. Všetko, čo sa dotkne oltára, bude sväté.
KAŽDODENNÁ OBETA
Na oltár prinášaj toto: každý deň dva jednoročné baránky. Jedného obetuj ráno a druhého
večer. K prvému baránkovi pridaj desatinu jemnej múky zamiesenej so štvrtinou hínu
vylisovaného oleja a s nápojovou obetou zo štvrtiny hínu vína. Druhého baránka obetuj
večer takisto ako rannú obetu s príslušnou nápojovou obetou, čo bude príjemná vôňa
ohňovej obety na počesť Hospodina. To bude vaša každodenná spaľovaná obeta a budete
ju prinášať pri vchode do stanu stretávania pred Hospodinom po všetky vaše pokolenia.
Tam sa budem s vami stretávať, aby som sa tam s tebou rozprával.
BOŽIA PRÍTOMNOSŤ
Tam sa budem stretávať s Izraelitmi, to miesto bude posvätené mojou slávou. Posvätím
stan stretávania i oltár, posvätím Árona i jeho synov, aby mi slúžili ako kňazi. Budem
bývať medzi Izraelitmi a budem im Bohom. Poznajú, že ja som Hospodin, ich Boh, ktorý
ich vyviedol z Egypta, aby som prebýval medzi nimi. Ja som Hospodin, ich Boh.
Exodus 30
KADIDLOVÝ OLTÁR
Zhotov aj kadidlový oltár z akáciového dreva. Bude štvorhranný: lakeť dlhý, lakeť široký
a dva lakte vysoký. Jeho rohy budú s ním tvoriť jediný celok. Pozláť ho rýdzim zlatom:
jeho povrch, steny i rohy. Urob okolo neho zlatú obrubu. Pripevni naň dva zlaté krúžky
pod obrubu na oboch stranách — na oboch stranách tak, aby sa cez ne dali prevliecť žrde
a pomocou nich sa dal oltár nosiť. Žrde urob z akáciového dreva a pozláť ich. Oltár
postav pred oponu, ktorá je pred archou svedectva, pred vrchnákom prikrývajúcim
Svedectvo, kde sa budem s tebou stretávať. Na ňom bude Áron spaľovať voňavé kadidlo;
bude ho páliť každé ráno pri úprave lámp. Áron ho bude páliť aj podvečer, keď bude
rozsvecovať lampy, to bude vaša pravidelná kadidlová obeta pred Hospodinom po všetky
vaše pokolenia. Nebudete na ňom obetovať iné kadidlo, nijakú spaľovanú obetu ani obetu

pokrmovú a nebudete naň vylievať ani nápojovú obetu. Raz do roka vykoná Áron obrad
zmierenia na rohoch oltára. Z krvi zmierujúcej obety za hriech na ňom raz do roka vykoná
obrady zmierenia, a to po všetky vaše pokolenia. Oltár bude svätosvätý Hospodinovi.“
DAŇ PRE SVÄTYŇU
Potom Hospodin povedal Mojžišovi: „Keď budeš robiť súpis Izraelitov podliehajúcich
sčítaniu, nech pri tej príležitosti každý dá za seba Hospodinovi výkupné, aby ich pre
sčítanie nepostihlo nešťastie. Kto prejde sčítaním, dá Hospodinovi pol šekla, podľa váhy
šekla svätyne; jeden šekel je dvadsať gér. Pol šekla je na obetu pozdvihovania pre
Hospodina. Kto prejde sčítaním od dvadsiatich rokov a viac, musí dať na obetu
pozdvihovania Hospodinovi. Bohatý nedá viac a nemajetný nedá menej ako pol šekla,
keď bude prinášať Hospodinovi obetu pozdvihovania určenú vám na zmierenie. Od
Izraelitov povyberáš čiastku na zmierenie a použiješ ju na službu pri stane stretávania.
To bude pre Izraelitov pamiatka pred Hospodinom, keď sa bude za vás konať obrad
zmierenia.“
UMÝVADLO
Hospodin povedal Mojžišovi: „Urob bronzové umývadlo s bronzovými podstavcami na
umývanie; postav ho medzi stan stretávania a oltár a nalej doň vodu. Áron a jeho synovia
si v ňom budú umývať ruky a nohy. Keď budú vchádzať do stanu stretávania, umyjú sa
vodou, aby nezomreli. Takisto sa umyjú, keď budú pristupovať k oltáru, aby konali
službu a obetovali ohňovú obetu Hospodinovi. Budú si teda umývať ruky a nohy, aby
nezomreli. To bude preňho a pre jeho potomkov trvalým ustanovením vo všetkých
pokoleniach.“
OLEJ A KADIDLO
Hospodin ďalej prikázal Mojžišovi: „Vezmi si najvzácnejšie voňavé látky: päťsto šeklov
najjemnejšej myrhy, polovicu toho, teda dvestopäťdesiat šeklov balzamovej škorice,
dvestopäťdesiat šeklov voňavého puškvorca, päťsto šeklov kasie podľa váhy šekla
svätyne a jeden hín olivového oleja. Z toho pripravíš olej na posvätné pomazanie,
miešanú voňavú masť, ako to robieva voňavkár. To je olej posvätného
pomazania. Pomažeš ním stan stretávania a archu svedectva, stôl so všetkým jeho
príslušenstvom, svietnik s jeho príslušenstvom, kadidlový oltár, oltár na spaľované obety
so všetkým jeho príslušenstvom a umývadlo s podstavcom. Takto ich posvätíš a budú
svätosväté. Čo sa ich dotkne, bude posvätné. Árona a jeho synov pomažeš a posvätíš, aby
mi slúžili ako kňazi. Izraelitom prikáž: ‚To bude olej na posvätné pomazanie pre mňa i
pre všetky vaše pokolenia. Nesmie sa vyliať na hocikoho. V takomto zložení nebudete
pripravovať nijaký olej. Je svätý a zostane vám svätý. Kto by pripravil takúto zmes alebo
by z nej dal niekomu nepovolanému, bude odstránený zo spoločenstva svojho
ľudu.‘“ Hospodin prikázal Mojžišovi: „Vezmi si rovnaké diely voňavých látok: čerstvú
živicu, voňavé lastúry, voňavý galban a čisté kadidlo. Z toho pripravíš voňavé kadidlo,
ako to robieva voňavkár, zmiešané so soľou, čisté a sväté. Jemne to rozotri a časť z toho
polož pred Svedectvo v stane stretávania, kde sa budem s tebou stretávať. To vám bude
svätosväté. Kadidlo, ktoré v tomto zložení pripravíš, nesmieš pripraviť pre seba. To bude
sväté, len pre Hospodina. Kto by si také kadidlo pripravil, aby mohol vdychovať jeho
vôňu, bude odstránený zo spoločenstva svojho ľudu.“

