
FARSKÉ OZNAMY - 7. 1. 2019 –  13. 1. 2019 
 

Pondelok: sv. Rajmunda z Peňafordu, kňaza, ľubovoľná spomienka 
7. 1.    
Utorok: Féria po Zjavení Pána 
8. 1.  17.00 + Peter 
  

Streda:  Féria po Zjavení Pána 
9. 1.           17.00 + rodičia Pavol a Zuzana 
  

Štvrtok: Féria po Zjavení Pána, adorácia 
10. 1. 17.00 + kňaz Ján 
  

Piatok:  Féria po Zjavení Pána, sv. omša za účastí detí 
11. 1. 17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Magdalénu 
 

Sobota:       Féria po Zjavení Pána 
12. 1.           8.00 + z rodín Kukurovej, Poliakovej a Brezinovej 
 

Nedeľa: Krst Krista Pána, sviatok 
13. 1.   10.00 - za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 

1. Nech Pán Boh odplatí Vašu štedrosť a mnohonásobne vám odmení. 
2. Ďakujem za trpezlivú a ochotnú prípravu Vianočného programu našich 

detí a mladých.  
3. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Výmena kartičiek Ružencového bratstva 

bude po sv. omši. Prvé dve ruže sú úplné, tretia má prihlásených niekoľkých 
nových členov, budeme ich kontaktovať a pozývame ešte ďalších 
záujemcov, aby sa prihlásili.  

4. Požehnanie príbytkov bude v našej farnosti pokračovať dnes od 13.30 do 
18.00. Rozpis je na nástenke.  

5. V utorok o 14.00 bude rozlúčka so zosnulým bratom Alexandrom 
Zubajom v Dome smútku a na cintoríne. 

6. Na budúcu sobotu bude od 18.00 do 20.00 duchovný program – chvál, 
svedectiev a duchovných povzbudení v Kultúrnom dome v Kráľovej Lehote 
s názvom Premena Tour 2019. Všetci ste srdečne pozvaní. 

7. Budúcou nedeľou sa končí Vianočné obdobie a začína obdobie cez rok. 
8. Prosím rodičov detí, ktoré chcete, aby išli v tomto roku na prvé sv. 

prijímanie, aby ste si zobrali prihlášky, vyplnili ich a odovzdali najneskôr 
do 20.1.2019. 

9. Ďakujeme za upratanie kostola sk. 8. 

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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Peter a Kornélius 
V Cézarei žil istý muž menom Kornélius, ktorý bol stotníkom kohorty 
nazývanej Italika. Bol zbožný a bohabojný, on, aj celý jeho dom. Dával 
ľuďom štedré almužny a ustavične sa modlieval k Bohu. Raz okolo tretej 
hodiny popoludní mal videnie: Jasne videl, ako vošiel k nemu Boží anjel a 
oslovil ho: Kornélius! On uprel oči na neho a preľaknutý povedal: Čo je, 
Pane? Anjel povedal: Tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Boha a 
on sa na teba rozpamätal. Teraz pošli do Joppy mužov, pozvi Šimona, 
prímením Peter. Je ubytovaný u istého garbiara Šimona, ktorý má dom pri 
mori. Len čo anjel, ktorý s ním hovoril, odišiel, zavolal si Kornélius dvoch 
sluhov a zbožného vojaka spomedzi tých, ktorí mu boli podriadení. Všetko 
im vyrozprával a poslal ich do Joppy. Na druhý deň, keď boli na ceste a blížili 
sa k mestu, Peter vyšiel okolo šiestej hodiny na strechu domu modliť sa. Keď 
vyhladol, chcel si zajesť. Kým mu pripravovali jedlo, dostal sa do 
vytrženia. Videl nebo otvorené a z neho zostupovať na zem akúsi nádobu, 
sťaby veľkú plachtu so štyrmi rohmi. Boli v nej všetky druhy štvornohých 
zvierat, zemských plazov, ako aj nebeského vtáctva. Tu k nemu zaznel hlas: 
Peter, vstaň, zabíjaj a jedz! Peter na to povedal: Nie, Pane, lebo nikdy som 
nejedol nič poškvrnené a nečisté. Potom sa ozval hlas znova, po druhý raz: 
Čo Boh očistil, to ty nenazývaj poškvrneným. Toto sa opakovalo tri razy a 
nádoba hneď bola vzatá do neba. Kým Peter v rozpakoch uvažoval, čo má 
znamenať videnie, ktoré práve mal, objavili sa pri bráne muži, ktorých poslal 
Kornélius, a vypytovali sa na Šimonov dom. Ohlásili sa a pýtali sa, či tam 
býva Šimon, prímením Peter. Keďže Peter ešte stále premýšľal o videní, 
Duch mu povedal: Pozri, hľadajú ťa traja muži. Vstaň teda, zíď dolu a bez 
váhania choď s nimi, lebo ja som ich poslal. Peter zišiel k mužom a povedal: 
Ja som ten, koho hľadáte. Prečo ste prišli? Muži mu odpovedali: Stotník 
Kornélius, spravodlivý a bohabojný muž, o čom svedčí celý židovský národ, 
dostal od svätého anjela pokyn, aby ťa pozval do svojho domu a vypočul tvoje 
slová. Peter ich teda zavolal dnu a pohostil ich. Na druhý deň vstal a odišiel s 
nimi. Sprevádzali ho niektorí bratia z Joppy. Nasledujúci deň prišiel do 



Cézarey. Kornélius ich už čakal, zavolal si príbuzných a najbližších 
priateľov. Keď Peter prichádzal, Kornélius mu vyšiel v ústrety, padol mu k 
nohám a hlboko sa klaňal. Ale Peter ho zodvihol so slovami: Vstaň! Aj ja som 
len človek. Zhováral sa s ním a tak vstúpil do domu, kde našiel veľa 
zhromaždených. Povedal im: Vy viete, že Židovi nie je dovolené stretať sa s 
cudzincom alebo ísť za ním. Mne však Boh ukázal, že o nikom nesmiem 
hovoriť, že je poškvrnený alebo nečistý človek. Preto som bez odporu prišiel 
na tvoje pozvanie. Pýtam sa teda, načo ste ma pozvali. Kornélius povedal: 
Pred štyrmi dňami, práve v túto hodinu, čiže o deviatej, keď som sa modlil 
vo svojom dome, zastal predo mnou muž v lesklom odeve a povedal: 
Kornélius! Tvoja modlitba bola vypočutá a Boh sa rozpomenul na tvoje 
almužny. Pošli teda do Joppy a zavolaj si Šimona, ktorý má prímenie Peter. 
Je hosťom v dome garbiara Šimona pri mori. Hneď som teda poslal po teba, 
a ty si dobre spravil, že si prišiel. Teraz sme tu všetci pred Bohom, aby sme 
si vypočuli všetko, čo ti prikázal Pán.  
Petrova reč v Kornéliovom dome 
Peter sa teda ujal slova a povedal: Naozaj poznávam, že Boh nikoho 
neuprednostňuje, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná 
spravodlivo. Synom Izraela poslal slovo, keď ohlasoval evanjelium o pokoji 
skrze Ježiša Krista, ktorý je Pánom všetkých. Vy viete, čo sa dialo po celom 
Judsku. Začalo sa to v Galilei po krste, ktorý hlásal Ján. Viete o Ježišovi z 
Nazareta, ako ho Boh pomazal Duchom Svätým a mocou, takže chodil, dobre 
robil a liečil všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s ním. A my 
sme svedkami všetkého, čo konal na území Židov a v Jeruzaleme. No zavesili 
ho na drevo a zabili. Boh ho na tretí deň vzkriesil a umožnil mu zjavovať 
sa, nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých si Boh vopred vyvolil, teda nám, 
ktorí sme s ním spoločne jedli a pili po jeho zmŕtvychvstaní. Prikázal nám, 
aby sme ohlasovali ľudu a dosvedčili, že on je Bohom určený sudca živých i 
mŕtvych. O ňom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne odpustenie 
hriechov každý, kto v neho verí.  
Pohania prijímajú Ducha Svätého 
Kým ešte Peter hovoril tieto slová, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo 
počúvali túto reč. Veriaci spomedzi obrezaných, ktorí prišli spolu s Petrom, 
žasli, že dar Ducha Svätého bol vyliaty aj na pohanov. Počuli ich totiž hovoriť 
jazykmi a zvelebovať Boha. Vtedy im Peter povedal: Či môže dakto zabrániť 
pokrstiť vodou tých, ktorí prijali Ducha Svätého tak ako my? A prikázal, aby 
boli pokrstení v mene Ježiša Krista. Poprosili ho, aby u nich niekoľko dní 
zostal. 

Skutky apoštolov 11 
Petrova správa cirkvi v Jeruzaleme 
Medzitým sa apoštoli a bratia žijúci v Judsku dopočuli, že Božie slovo prijali aj 
pohania. Keď prišiel Peter do Jeruzalema, dohovárali mu tí, ktorí boli spomedzi 
obrezaných: Vošiel si k neobrezaným mužom a jedol si s nimi. Peter im začal 
rad-radom vysvetľovať: Bol som v meste Joppa, modlil som sa a vo vytržení som 
mal videnie, že zostupuje z neba akási nádoba, akoby veľká plachta, spustená za 
štyri rohy a prišla až ku mne. Pozorne som sa do nej zahľadel a videl som tam 
štvornohé pozemské zvieratá, divú zver, plazy a nebeské vtáky. Počul som aj 
hlas, ktorý mi hovoril: Peter, vstaň, zabíjaj a jedz! Odpovedal som: To nie, Pane. 
Veď do mojich úst nikdy nevošlo nič poškvrnené alebo nečisté. Ale hlas z neba 
mi druhý raz povedal: Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným. Toto sa 
zopakovalo tri razy a potom sa všetko zasa zodvihlo do neba. Hneď nato pri 
dome, v ktorom sme boli, zastali traja muži, poslaní ku mne z Cézarey. A Duch 
mi povedal, aby som šiel s nimi a nerobil rozdiely. So mnou išli aj títo šiesti 
bratia. Vošli sme do domu toho muža. On nám rozpovedal, ako videl vo svojom 
dome anjela, ktorý hovoril: Pošli do Joppy a zavolaj si Šimona, prímením 
Peter. On ti povie slová, ktorými budeš spasený ty a celý tvoj dom. Len čo som 
potom začal hovoriť, zostúpil na nich Duch Svätý, a to tak, ako zostúpil na 
začiatku aj na nás. Vtedy som si spomenul na slovo Pána, ktorý povedal: Ján 
krstil vodou, ale vy budete pokrstení Duchom Svätým. Ak im teda Boh daroval 
taký istý dar ako nám, ktorí sme uverili v Pána Ježiša Krista, ktože som potom 
ja, aby som mohol prekážať Bohu? Keď to počuli, upokojili sa a oslavovali Boha, 
hovoriac: Boh teda aj pohanom daroval pokánie, aby mali život.  
Založenie cirkvi v Antiochii 
Medzitým tí, čo sa rozpŕchli pre súženie, ktoré nastalo za Štefana, prešli až do 
Fenície, na Cyprus a do Antiochie, no Božie slovo nehlásali nikomu, iba 
Židom. Niektorí z nich však boli aj Cyperčania a Cyrénčania, a tak, keď prišli do 
Antiochie, prihovárali sa aj Grékom a ohlasovali im Pána Ježiša. Pánova ruka 
bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi. Dopočula sa o tom aj 
jeruzalemská cirkev a vyslala do Antiochie Barnabáša. Keď ta prišiel a videl 
Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pri Pánovi, 
ako si zaumienili v srdci, lebo to bol dobrý muž, plný Ducha Svätého a viery. K 
Pánovi sa pridal veľký počet ľudí. Barnabáš preto odišiel do Tarzu vyhľadať 
Šavla, a keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok ostali v tamojšej 
cirkvi a učili zástupy. V Antiochii po prvý raz učeníkov nazvali kresťanmi. V 
tých dňoch prišli z Jeruzalema do Antiochie proroci. Jeden z nich, menom 
Agabos, vstal a z vnuknutia Ducha varoval, že po celom svete bude veľký hlad. 
Ten hlad naozaj nastal za vlády Klaudia. Preto sa učeníci rozhodli, že každý 
podľa svojich možností podporí bratov žijúcich v Judsku. Urobili teda zbierku a 
po Barnabášovi a Šavlovi ju poslali starším. 


