
FARSKÉ OZNAMY - 28. 1. 2019 –  3. 2. 2019 
 
 

Pondelok: Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 
28. 1.    
 

Utorok: Féria 
29. 1.  17.00 + Jozef a Emil Andrísek 
  

Streda:  Féria  
30. 1.           17.00 + sestru  
  

Štvrtok: Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka 
31. 1. 8.00 + Mária, Vladimír, Vladimír a Martin Sabaka 
  

Piatok:  Féria, prvý piatok v mesiaci 
1. 2. 17.00 – za zdravie a Božie požehnanie rod. Plošticovej a Žiakovej 
 

Sobota:        Obetovanie Pána, sviatok – požehnanie sviec pri sv. omši 
2. 2.           8.00 + Cecília a Ján Sýkora 
 

Nedeľa: 4. nedeľa v období cez rok 
3. 2.   10.00 - za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 

1. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili a akokoľvek zapojili v rámci Týždňa modlitieb za 
jednotu kresťanov. Verím, že tieto spoločné modlitby prinesú hojné duchovné 
požehnanie. 

2. Pravidelná  zbierka pre potreby farnosti z minulého týždňa bola 132,20,- Eur. 
Z rodiny zosnulého Alexandra Zubaja obetovali milodar 50,- Eur. 
Bohu známe obetovali pre potreby farnosti 20,- a 20,- Eur. Všetkým štedrým darcom 
nech Pán Boh odplatí. 

3. V týždni je prvý piatok v mesiaci, spovedať budem 30’pred každou sv. omšou. Ku 
chorým pôjdem v piatok od 9.00.    

4. Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Výmena kartičiek Ružencového bratstva bude po 
sv. omši. 

5. O upratanie kostola poprosíme sk. č. 1: Ľuba Halahijová, Erika Halahijová, Denisa 
Jacková, Anna Brezinová. 

6. V sobotu je 23. svetový deň zasväteného života, pri sv. omši budeme v modlitbách 
pamätať na všetkých zasvätených. 

7. Na budúci týždeň v nedeľu 3.2. po sv. omši o 11.00 bude pri pamätníku spomienka na 
Oslobodenie našej obce. Môžeme sa tejto udalosti spoločne zúčastniť hneď po sv. omši. 

8. Prosím vás o pomoc pri získaní grantu pre Otcovu stodolu vo Važci, miesto duchovnej 
formácie pre mužov, ale aj pre ženy a mladých. Pomôcť môžete, ak pošlete SMSku 
v tvare HLAS (medzera)369 na číslo 0902 020 292. Veľká vďaka za každú poslanú 
správu z vašich rodín a od známych. 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VÝCHODNÁ  
Východná 617, 032 32; www.farnostvychodna.sk  
Tel. 044/529 52 58, email: vychodna.fara@gmail.com 
 

ROK  
S NOVÝM ZÁKONOM 9 
Skutky apoštolov 16 
Pavol si priberá Timoteja 
Prišiel aj do Derbe a Lystry. Tam bol istý učeník menom Timotej, syn veriacej 
Židovky, ale otec bol Grék. Bratia v Lystre a v Ikóniu mu vydali svedectvo. Pavol 
chcel, aby šiel s ním, a kvôli Židom, čo tam bývali, ho vzal a obrezal, lebo všetci 
vedeli, že jeho otec bol Grék. Ako chodili po mestách, odovzdávali im učenie, 
ktoré vyhlásili apoštoli a starší v Jeruzaleme, aby ho zachovávali. Cirkvi sa 
upevňovali vo viere a deň čo deň sa zväčšovali počtom.  
Cez Malú Áziu. Videnie v Troade 
Prešli cez Frýgiu a galatský kraj, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v 
Ázii. Keď došli k Mýzii, pokúšali sa dostať do Bitýnie, ale Ježišov Duch im to 
nedovolil. Obišli teda Mýziu a zišli do Troady. Tam mal Pavol v noci videnie. 
Stál pred ním akýsi Macedónčan a prosil ho: "Prejdi do Macedónska a pomôž 
nám!" Hneď ako mal toto videnie, usilovali sme sa odísť do Macedónska, 
presvedčení, že nás Boh volá hlásať im evanjelium.  
Vo Filipách. Lýdia 
Odplavili sme sa z Troady, priamym smerom sme prišli do Samotrácie, na druhý 
deň do Neapola a odtiaľ do Filíp. Je to prvé mesto tej časti Macedónska a kolónia. 
V tomto meste sme sa niekoľko dní zdržali. V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, 
lebo sme predpokladali, že sa tam modlia. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, 
čo sa tam zišli. Počúvala aj istá žena menom Lýdia, predavačka purpuru z mesta 
Tyatiry, ktorá si ctila Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne sledovala, čo Pavol 
hovorí. A keď sa dala so svojím domom pokrstiť, prosila nás: "Ak si myslíte, že 
som verná Pánovi, poďte do môjho domu a zostaňte." A prinútila nás.  
Zbičovanie a uväznenie Pavla a Sílasa 
Keď sme sa šli zasa modliť, stretli sme akúsi dievčinu, ktorá mala vešteckého 
ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Chodila za Pavlom a za 
nami a vykrikovala: "Títo ľudia sú služobníkmi Boha, Najvyššieho, a zvestujú 
vám cestu spásy." A robila to mnoho dní. Pavla to dohnevalo, obrátil sa a povedal 
duchu: "V mene Ježiša Krista ti rozkazujem, aby si z nej vyšiel!" A v tej hodine 
vyšiel. Keď jej páni videli, že im zanikla nádej na zisk, chytili Pavla a Sílasa a 
zavliekli ich na námestie pred vrchnosti. Predviedli ich pred úradníkov a 



povedali: "Títo ľudia búria naše mesto. Sú to Židia a šíria zvyky, ktoré my, ako 
Rimania, nesmieme ani prijímať, ani zachovávať." Aj dav sa zhŕkol proti nim a 
úradníci im postŕhali šaty a rozkázali ich zbičovať. Keď im vymerali veľa rán, 
vrhli ich do väzenia a strážcovi prikázali, aby ich dobre strážil. On ich podľa 
tohoto rozkazu vsadil do vnútorného žalára a nohy im privrel do klady.  
Zázračné vyslobodenie apoštolov. Pokrstenie strážcu žalára 
O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich 
počúvali. Zrazu nastalo veľké zemetrasenie, až sa pohli základy žalára. Hneď sa 
otvorili všetky dvere a všetkým sa uvoľnili putá. Keď sa strážca väzenia prebudil 
a videl dvere väzenia otvorené, vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že 
väzni ušli. Ale Pavol skríkol veľkým hlasom: "Neubližuj si, lebo sme tu 
všetci!" Vypýtal si svetlo, vbehol dnu a s chvením padol pred Pavla a 
Sílasa. Vyviedol ich von a vravel: "Páni, čo mám robiť, aby som bol 
spasený?" Oni povedali: "Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom." A 
zvestovali Pánovo slovo jemu aj všetkým, čo boli v jeho dome. V tú nočnú 
hodinu ich vzal, vymyl im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho 
domáci. Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojím 
domom, že uveril Bohu.  
Prepustenie z väzenia 
Keď sa rozodnilo, úradníci vyslali zriadencov s odkazom: "Prepusť tých 
ľudí!" Strážca väzenia oznámil Pavlovi tieto slová: "úradníci odkázali, aby som 
vás prepustil. Teraz teda vyjdite a choďte v pokoji!" Ale Pavol im povedal: 
"Verejne a bez súdu nás zbili, hoci sme rímski občania, a vrhli do väzenia a teraz 
nás potajomky vyháňajú? Nie tak, ale nech prídu sami a oni nech nás 
vyvedú!" Zriadenci hlásili tieto slová úradníkom a oni sa naľakali, keď počuli, že 
sú to Rimania. Prišli a odprosili ich. A keď ich vyvádzali, prosili ich, aby odišli 
z mesta. Keď vyšli z väzenia, zašli k Lýdii, ponavštevovali bratov, povzbudili ich 
a odišli. 
Skutky apoštolov 17 
V Solúne. Ťažkosti so Židmi 
Prešli cez Amfipolis a Apolóniu a prišli do Solúna, kde bola židovská 
synagóga. Pavol podľa svojho zvyku vošiel k nim a po tri soboty im hovoril o 
Písmach. Odkrýval a potvrdzoval, že Mesiáš musel trpieť a vstať z mŕtvych a: 
"Týmto Mesiášom je Ježiš, ktorého vám ja zvestujem." A niektorí z nich uverili 
a pripojili sa k Pavlovi a Sílasovi, aj veľké množstvo nábožných Grékov a nemálo 
vznešených žien. Ale žiarliví Židia si najali niekoľko zlých mužov z ulice, 
vyvolali rozruch a rozbúrili mesto. Zastali pri Jasonovom dome a chceli ich 
vyviesť pred ľud. Ale keď ich nenašli, odvliekli Jasona a niektorých bratov k 
predstaveným mesta a kričali: "Tí, čo rozbúrili celý svet, prišli aj sem a Jason ich 
prijal. A títo všetci robia proti cisárovým nariadeniam, lebo tvrdia, že je iný kráľ, 

Ježiš." Tak pobúrili ľud i predstavených mesta, ktorí to počuli. Ale keď dostali 
od Jasona a ostatných záruku, prepustili ich.  
V Berei 
Bratia hneď v noci vypravili Pavla a Sílasa do Berey. Keď ta prišli, vošli do 
židovskej synagógy. A tí boli šľachetnejší ako tamtí v Solúne. Oni prijímali slovo 
s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak. A tak 
mnohí z nich uverili, aj nemálo gréckych žien z vyšších vrstiev i mužov. Ale keď 
sa solúnski Židia dozvedeli, že Pavol aj v Berei hlása Božie slovo, išli aj ta 
znepokojovať a búriť zástupy. Tu bratia hneď vypravili Pavla, aby šiel až k moru. 
Sílas a Timotej zostali tam. Tí, čo odprevádzali Pavla, zaviedli ho až do Atén. 
Tam dostali príkaz pre Sílasa a Timoteja, aby čím skôr prišli za ním; a vrátili sa.  
V Aténach 
Kým Pavol na nich v Aténach čakal, búril sa v duchu, keď videl, že mesto je 
oddané modlárstvu. Preto hovoril v synagóge so Židmi a s nábožnými ľuďmi a 
každý deň na námestí s tými, čo tam práve boli. A niektorí epikurejskí a stoickí 
filozofi s ním debatovali. Jedni vraveli: "Čo to chce tento tlčhuba povedať?" Iní 
zasa: "Zdá sa, že zvestuje cudzie božstvá." Zvestoval totiž Ježiša a 
zmŕtvychvstanie. I vzali ho, zaviedli ho na areopág a vraveli: "Môžeme vedieť, 
čo je to za nové učenie, ktoré hlásaš? Veď čosi divné nám donášaš do uší. Preto 
chceme vedieť, čo to má byť." Lebo ani jeden Aténčan, ani cudzinec, čo tam 
bývali, nemali na nič toľko času ako rozprávať alebo počúvať niečo nové.  
Pavlova reč v areopágu 
Pavol si stal doprostred areopágu a hovoril: "Aténčania, podľa všetkého vidím, 
že ste neobyčajne nábožní. Lebo keď som sa prechádzal a prezeral si vaše 
svätyne, našiel som aj oltár s nápisom: “Neznámemu bohu." Čo teda uctievate, 
hoci to nepoznáte, to vám ja zvestujem. Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v 
ňom, pretože je Pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukou, ani 
sa mu neslúži ľudskými rukami, akoby niečo potreboval, veď on dáva všetkým 
život, dych a všetko a z jedného urobil celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý 
povrch zeme; určil im vymedzený čas a hranice ich bývania, aby hľadali Boha, 
ak by ho dajako nahmatali a našli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. Lebo v 
ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to aj niektorí z vašich básnikov povedali: 
“Veď aj jeho pokolenie sme." Keď sme teda Božím pokolením, nemáme si 
myslieť, že božstvo sa podobá zlatu, striebru alebo kameňu, výtvoru ľudského 
umenia a dômyslu. Ale Boh prehliadol časy nevedomosti a teraz zvestuje ľuďom, 
aby všetci a všade robili pokánie, lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť 
zemekruh skrze muža, ktorého na to ustanovil a všetkým osvedčil tým, že ho 
vzkriesil z mŕtvych." Ako počuli o vzkriesení z mŕtvych, niektorí sa posmievali, 
iní hovorili: "Vypočujeme ťa o tom inokedy." Tak Pavol spomedzi nich 
odišiel. No niektorí muži sa pripojili k nemu a uverili. Medzi nimi aj Dionýz 
Areopagita, žena menom Damaris a iní s nimi. 


