
FARSKÉ OZNAMY - 21. 1. 2019 –  27. 1. 2019 
 
 
 

Pondelok: Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka 
21. 1.    
 

Utorok: Sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ľubovoľná spomienka  
22. 1.  8.00 + Mária, Juraj, Ján 
  

Streda:  Féria  
23. 1.           17.00 + Pavel a Anna, adorácia 
  

Štvrtok: Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 
24. 1. 17.00 + Ján Bartko 

18.00 - Spoločné modlitby za jednotu kresťanov – 
evanjelický kostol 

  

Piatok:  Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok, sv. omša za účastí detí 
25. 1. 17.00 + Mária a Martin Kohút 
 

Sobota:        Sv. Timoteja a Títa, biskupov,  spomienka 
26. 1.           8.00 + Martin, Ľubomír a Tomáš 
 

Nedeľa: 3. nedeľa v období cez rok 
27. 1.   10.00 - za veriacich farnosti 
 
 
 

Príležitostné oznamy: 

1. Z pohrebu Jána Bartka obetovala na kostol manželka 150,- Eur. Nech Pán Boh 
odplatí vašu štedrosť. 

2. V dnešnú nedeľu je pravidelná zbierka pre potreby farnosti. 
3. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva na januárový výstup mladých 

na Téryho chatu v sobotu 26.1.2019 – prihlasovanie je do 23.1. cez formulár 
na www.komisia.sk. 

4. V tomto týždni prebieha Týždeň za jednotu kresťanov od 18. do 25. januára. 
Spoločné modlitebno-duchovné stretnutie bude aj v tomto týždni – vo 
štvrtok 24. januára o 18.00 v Evanjelickom kostole. Srdečne Vás pozývam 
na spoločné stretnutie.  

5. Na október pripravujeme Púť do Svätej zeme. Predbežný termín je od 7.10 do 
14.10. a predbežná cena je cca 700,- Eur. V cene je doprava, ubytovanie, 
polpenzia, obslužné, vstupy. 

6. Ďakujeme za upratanie kostola sk. 9. 

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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Pavol a Barnabáš v Ikóniu 

V Ikóniu sa stalo to isté: Vošli do židovskej synagógy a rozprávali tak, že 
uverilo veľké množstvo Židov i Grékov. No Židia, ktorí neuverili, pobúrili a 
roztrpčili pohanov proti bratom. Zdržali sa tam však dlhší čas a smelo 
hovorili, dôverujúc Pánovi, ktorý slovo svojej milosti potvrdzoval 
svedectvom tak, že sa ich rukami diali znamenia a zázraky. Obyvatelia mesta 
sa rozdelili: jedni držali so Židmi, druhí s apoštolmi. Keď sa pohania aj Židia 
spolu so svojimi predstavenými rozhodli, že ich zhanobia a 
ukameňujú, dozvedeli sa o tom a ušli do lykaónskych miest Lystry a Derby a 
do okolitého kraja. Aj tam hlásali evanjelium.  

Pavol a Barnabáš v Lystre 

V Lystre sedával istý muž s bezvládnymi nohami. Bol chromý od narodenia 
a nikdy nechodil. Tento muž počul Pavla hovoriť a ten naňho uprel zrak. Keď 
videl, že má vieru, že môže byť zachránený, povedal mu mocným hlasom: 
Postav sa na rovné nohy! A on vyskočil a chodil. Keď davy videli, čo urobil 
Pavol, kričali po lykaónsky: Zostúpili k nám bohovia v ľudskej 
podobe! Barnabáša nazývali Zeus a Pavla Hermes, lebo on viedol reč. Kňaz 
z Diovho chrámu na predmestí priviedol k bráne býky s vencami a chcel so 
zástupmi obetovať. Keď sa o tom apoštoli Barnabáš a Pavol dopočuli, roztrhli 
si plášte, vrhli sa medzi dav a kričali: Muži, čo to robíte? Aj my sme len ľudia, 
smrteľní tak ako vy. Ibaže vám hlásame evanjelium, aby ste sa od týchto 
ničotností obrátili k živému Bohu, ktorý stvoril nebo, zem, more i všetko, čo 
je v nich. V minulých pokoleniach nechával ísť všetky národy svojimi 
cestami, no aj tak neprestával dávať svedectvá o sebe. Dobre robil, keď vám 
z neba dával dážď a úrodné časy, a keď vás sýtil pokrmom a vaše srdcia 
radosťou. Toto hovorili a len-len že utíšili zástupy, aby im 
neobetovali. Potom však prišli z Antiochie a z Ikónia Židia, nahovorili 
zástupy a tie Pavla kameňovali. Potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že 



je mŕtvy. No keď ho učeníci obstali, vstal a vošiel do mesta. Na druhý deň 
odišiel s Barnabášom do Derby.  

Návrat do Antiochie v Sýrii 

Keď aj tomuto mestu priniesli evanjelium a získali v ňom značný počet 
učeníkov, vrátili sa do Lystry, Ikónia a Antiochie. Tam učeníkov posilňovali 
na duchu a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere; pripomínali, že do 
Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. A keď v jednotlivých 
cirkvách ustanovili starších kladením rúk, v modlitbách a pôstoch ich zverili 
Pánovi, v ktorého uverili. Potom prešli Pizídiou a prišli do Pamfýlie. Hlásali 
slovo v Perge, zišli do Atálie a odtiaľ sa odplavili do Antiochie, z ktorej 
predtým vyšli a kde ich odporúčali do Božej milosti pre dielo, ktoré práve 
splnili. Keď ta prišli a zhromaždili cirkev, oznámili im, čo všetko s nimi 
vykonal Boh a že otvoril dvere viery pohanom. A dlhší čas ostali s učeníkmi. 
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Apoštolský snem v Jeruzaleme 

Podaktorí, čo prišli z Judska, učili bratov: Ak sa nedáte obrezať podľa 
Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení. A keď medzi nimi a Pavlom a 
Barnabášom vznikol spor a nemalá hádka, rozhodli, že Pavol, Barnabáš a 
niektorí ďalší spomedzi nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a k 
starším do Jeruzalema. Ich teda vyslala cirkev a oni prechádzali cez Feníciu 
a Samáriu. Rozprávali, ako sa obrátili pohania a všetkým bratom spôsobili 
veľkú radosť. Keď prišli do Jeruzalema, privítala ich cirkev, apoštoli a starší. 
Vyrozprávali, čo všetko Boh s nimi urobil. Niektorí zo skupiny farizejov, 
ktorí uverili, hovorili: Treba ich obrezať a prikázať im, aby zachovávali 
Mojžišov zákon. Apoštoli a starší sa teda zišli, aby túto otázku 
preskúmali. Keď sa strhla veľká hádka, Peter vstal a povedal im: Muži, bratia! 
Vy viete, že od pradávna si ma Boh spomedzi vás vyvolil, aby z mojich úst 
počuli pohania slovo evanjelia a uverili. Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im 
svedectvo tým, že im daroval Ducha Svätého tak ako aj nám. A medzi nami 
a nimi nerobil vôbec nijaký rozdiel, keď vierou očistil ich srdcia. Prečo teda 
teraz pokúšate Boha a kladiete na šiju učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť 
ani naši otcovia, ani my? Ale veríme, že milosťou Pána Ježiša budeme 
spasení takisto ako oni. A keď Barnabáš a Pavol rozprávali, aké znamenia a 
divy urobil Boh ich prostredníctvom medzi pohanmi, celé zhromaždenie 
zmĺklo a počúvali. Keď sa odmlčali, ozval sa Jakub: Muži, bratia, vypočujte 
ma! Šimon vyrozprával, ako Boh po prvý raz zhliadol a vybral si z pohanov 
ľud pre svoje meno. S tým sa zhodujú aj slová prorokov, lebo je 

napísané: Potom sa vrátim a znova vybudujem zrúcaný Dávidov stan a znova 
vybudujem jeho ruiny a vztýčim ho, aby aj ostatní ľudia hľadali Pána, všetky 
národy, nad ktorými sa vzývalo moje meno, hovorí Pán, ktorý koná tieto 
veci, známe od vekov. Preto usudzujem, že nesmieme robiť ťažkosti tým, čo 
sa z pohanov obracajú k Bohu, ale treba im napísať list, aby sa zdržiavali 
poškvrnenia modlami, smilstva, zaduseného a krvi. Mojžiš má totiž od 
dávnych pokolení po mestách svojich kazateľov, ktorí ho čítajú každú sobotu 
v synagógach.  

Odporúčanie snemu 

Vtedy apoštoli a starší spolu s celou cirkvou rozhodli, že spomedzi seba 
vyberú mužov a pošlú ich s Pavlom a Barnabášom do Antiochie. Boli to Júda, 
prímením Barsabáš, a Sílas, poprední muži medzi bratmi. Po nich im poslali 
tento list: Apoštoli a starší bratia pozdravujú bratov z pohanov v Antiochii, 
Sýrii a Cilícii. Keďže sme sa dopočuli, že niektorí, čo od nás vyšli, vás 
znepokojili a zmiatli vaše mysle svojimi slovami, hoci sme ich ničím 
nepoverili, jednomyseľne sme sa rozhodli, že vyberieme mužov a pošleme 
ich k vám s našimi milovanými — Barnabášom a Pavlom, s ľuďmi, ktorí 
vydali svoj život za meno nášho Pána Ježiša Krista. Vyslali sme preto Júdu a 
Sílasa, ktorí vám to isté vysvetlia ústne. Lebo Duch Svätý a my sme rozhodli, 
že na vás nebudeme klásť nijaké iné bremeno okrem tohto, 
nevyhnutného: Zdržiavať sa mäsa obetovaného modlám, krvi, udusených 
zvierat a smilstva. Ak sa tohto budete chrániť, budete konať správne. Buďte 
zdraví! Keď sa teda rozlúčili, prišli do Antiochie, zvolali zhromaždenie a 
odovzdali list. Keď ho prečítali, zaradovali sa z tejto útechy. Júda a Sílas 
mnohými slovami povzbudzovali a posilňovali bratov, lebo aj oni boli 
prorokmi. Po istom čase sa s bratmi v pokoji rozlúčili, aby sa vrátili k tým, čo 
ich vyslali. No Pavol a Barnabáš ostali v Antiochii a s mnohými inými učili a 
hlásali Pánovo slovo.  

Pavlov rozchod s Barnabášom 

Po niekoľkých dňoch povedal Pavol Barnabášovi: Vráťme sa a 
ponavštevujme bratov, aby sme videli, ako sa majú vo všetkých tých mestách, 
kde sme hlásali Pánovo slovo. Barnabáš chcel vziať so sebou aj Jána, 
prímením Marek, ale Pavol usúdil, že netreba brať so sebou toho, kto ich v 
Pamfýlii opustil a nešiel pracovať vedno s nimi. Došlo medzi nimi k ostrému 
sporu, a tak sa rozišli. Barnabáš si vzal Marka a odplavil sa na Cyprus, Pavol 
si zasa vybral Sílasa. Bratia ho zverili do Pánovej milosti a tak sa vydal na 
cestu. Chodil po Sýrii a Cilícii a posilňoval cirkvi. 


