
FARSKÉ OZNAMY - 25. 2. 2019 –  3. 3. 2019 
 

Pondelok: Féria 
25. 2.    
 

Utorok: Féria 
26. 2.  8.00 + Pavel Šimunka 
  

Streda:  Féria  
27. 2.           17.00 + Mária a Peter Majerčík 
  

Štvrtok: Féria 
28. 2. 17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu 
  

Piatok:  Féria, prvý piatok v mesiaci, sv. omša za účasti detí 
1. 3. 17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Patrika 
 

Sobota:        Panny Mária v sobotu, ľubovoľná spomienka 
2. 3.           7.30 – Fatimská sobota 
 8.00 – za zdravie a Božie požehnanie rodiny Koreňovej 
 

Nedeľa: 8. nedeľa v období cez rok 
3. 3.   10.00 - za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Poprosíme o upratanie kostola sk. č. 3: Mária Jurčová, Lýdia Baďová, Mária 

Koreňová, Milena Pelachová, Darina Strelecká. 
2. Vo štvrtok po sv. omši bude prvé stretnutie seminára H2O v pastoračnej 

miestnosti na fare.  
3. V týždni je prvý piatok v mesiaci, spovedať budem 30’pred každou sv. omšou. 

Ku chorým pôjdem v piatok od 9.00.    
4. V piatok bude pre deti spevokol o 16.00 v pastoračnej miestnosti. 
5. Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Výmena kartičiek Ružencového bratstva 

bude po sv. omši. 
6. V piatok bude pre deti spevokol o 16.00 v pastoračnej miestnosti. 
7. Od 6. januára 2019 odštartovala na Slovensku modlitbová a pôstna reťaz, 

ktorá potrvá až do Národného pochodu za život. Ten sa bude konať v 
Bratislave, 22. septembra 2019. Na tento úmysel Pochodu za život sa budeme 
modliť celý mesiac marec. Rozpis je na nástenke, prosím o zapísanie.   

8. 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. Predbežní záujemcovia prosím o prihlásenie 
v sakristii do konca februára. 

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 13 
Skutky apoštolov 24 
Súdny proces proti Pavlovi 
Po piatich dňoch zišiel veľkňaz Ananiáš s niekoľkými staršími a istým rečníkom 
Tertullom a predstúpili pred miestodržiteľa so žalobou proti Pavlovi. Predvolali ho a 
Tertullus začal prednášať obžalobu: „Tvojou zásluhou môžeme sa tešiť hlbokému 
mieru a vďaka tvojej rozvážnosti uskutočnili sa nápravy v prospech tohto 
národa. Toto uznávame, vznešený Félix, vždy a všade s veľkou vďačnosťou. No aby 
som ťa pridlho nezdržiaval, prosím ťa, krátko nás vypočuj s vľúdnosťou, pre teba 
príznačnou.  Zistili sme totiž, že tento muž je ako morová nákaza a vyvoláva rozbroje 
medzi všetkými Židmi na celom svete a je vodcom nazaretskej sekty. Dokonca sa 
pokúsil znesvätiť aj chrám, ale sme ho chytili. K Tertullovi sa pripojili aj Židia a 
tvrdili, že je to tak.  Keď mu miestodržiteľ dal pokyn, aby hovoril, Pavol povedal: 
„Viem, že už veľa rokov si sudcom tohto národa. Preto svoju obhajobu prednesiem 
s pokojnou mysľou.  
Pavlova obhajoba pred Félixom 
Sám si môžeš overiť, že to nie je viac ako dvanásť dní, čo som prišiel do Jeruzalema 
pokloniť sa Bohu. A ani v chráme, ani v synagógach, ani v meste ma nepristihli, že 
by som sa s niekým prel, tobôž, že by som poburoval dav. A nemôžu to dokázať ani 
tí, čo teraz na mňa žalujú.  Priznávam sa ti však k tomu, že slúžim Bohu svojich otcov 
podľa zásad učenia, ktoré nazývajú sektou, a že verím všetkému, čo je napísané v 
Zákone a u Prorokov. Mám nádej v Boha, že bude vzkriesenie spravodlivých i 
nespravodlivých, ktoré očakávajú aj oni. Preto sa aj ja usilujem o to, aby som mal 
vždy svedomie bez úhony pred Bohom i pred ľuďmi. Po viacerých rokoch som 
prišiel, aby som odovzdal svojmu národu hmotné milodary a aby som priniesol 
obety. Pri tomto ma — ale bez zástupu a bez hluku — našli očisteného v 
chráme niektorí Židia z Ázie. Oni by tu mali byť pred tebou a žalovať, ak majú niečo 
proti mne.  Alebo nech ti aj títo povedia, akú neprávosť na mne našli, keď som stál 
pred veľradou.  Nič, iba ten jediný výrok, ktorý som vykríkol, stojac pred nimi: ‚Dnes 
ma súdite pre zmŕtvychvstanie.‘“ Félix veľmi dobre vedel o tomto učení a odročil 
ich záležitosť slovami: „Keď príde veliteľ Lysias, rozsúdim váš spor.“ Stotníkovi 
však prikázal, aby strážil Pavla v miernej väzbe a aby nebránil nikomu z jeho 
priateľov poslúžiť mu.  O niekoľko dní prišiel Félix so svojou manželkou Drusillou, 
ktorá bola Židovka, poslal po Pavla a počúval ho, čo hovorí o viere v Krista Ježiša.  
 



Pavol vo väzení 
Keď začal hovoriť o spravodlivosti, sebaovládaní a budúcom súde, Félix sa naľakal 
a povedal: „Nateraz odíď, zavolám ťa, až budem mať čas.“ Pritom dúfal, že mu Pavol 
dá peniaze. Preto častejšie posielal poňho a zhováral sa s ním. Po dvoch rokoch sa 
stal Félixovým nástupcom Portius Festus. Félix chcel preukázať Židom priazeň, 
preto nechával Pavla v putách. Po dvoch rokoch sa stal Félixovým nástupcom Portius 
Festus. Félix chcel preukázať Židom priazeň, preto nechával Pavla vo väzení. 
Skutky apoštolov 25 
Pavlovo odvolanie k cisárovi 
Tri dni po svojom nástupe v provincii odišiel Festus z Cézarey do Jeruzalema.  Tam 
sa naňho obrátili veľkňazi a židovskí vodcovia so žalobou proti Pavlovi. Prosili ho  a 
žiadali, aby im preukázal láskavosť a dal Pavla previesť do Jeruzalema; strojili totiž 
úklady, že ho po ceste zabijú. Festus im odpovedal, že Pavla strážia v Cézarei a že 
on sám ta čoskoro odcestuje.  Preto tí, čo majú medzi vami moc, povedal, nech 
zostúpia so mnou, a ak ten muž spáchal niečo zlé, nech na neho žalujú. Nezdržal sa 
u nich dlhšie ako osem alebo desať dní a zišiel do Cézarey. Na druhý deň zasadol na 
tribúnu a rozkázal predviesť Pavla. Keď Pavol prišiel, obstúpili ho Židia, čo prišli z 
Jeruzalema, a vznášali proti nemu veľa ťažkých obvinení, no nevedeli ich 
dokázať. Pavol sa bránil: „Ničím som sa neprehrešil ani proti židovskému zákonu, 
ani proti chrámu, ani proti cisárovi.“ No Festus chcel preukázať Židom priazeň, preto 
odpovedal Pavlovi: „Chceš ísť do Jeruzalema a tam sa dať v mojej prítomnosti súdiť 
pre tieto veci?“ Pavol však povedal: „Stojím pred cisárovou tribúnou a tu ma treba 
súdiť. Židom som nijako neukrivdil, ako vieš veľmi dobre aj sám.  Ak som teda vinný 
a spáchal som niečo také, za čo si zasluhujem smrť, nezdráham sa zomrieť. Ale ak 
nieto nič pravdy na tom, čo títo na mňa žalujú, nikto ma im nemôže vydať. 
Odvolávam sa k cisárovi.“ Vtedy sa Festus porozprával s radou a odpovedal: „K 
cisárovi si sa odvolal, k cisárovi pôjdeš.“ 
Pavol pred Agrippom a Bernikou 
Po uplynutí niekoľkých dní pricestoval do Cézarey kráľ Agrippa s Bernikou, aby 
pozdravili Festa.Keď tam trávili už viac dní, Festus kráľovi predložil Pavlov prípad: 
„Je tu jeden väzeň, ktorého tu nechal Félix. Keď som bol v Jeruzaleme, obrátili sa na 
mňa s jeho prípadom židovskí veľkňazi a starší a dožadovali sa jeho 
odsúdenia. Odpovedal som im, že u Rimanov nie je zvykom vydať obžalovaného 
skôr, ako by dostal možnosť čeliť obvineniu v prítomnosti žalobcov.  Zišli sa na 
tomto mieste a ja som na druhý deň bez prieťahov zasadol na tribúnu a prikázal som 
predviesť toho človeka.  Žalobcovia ho obstúpili, no nevzniesli proti nemu nijaké 
obvinenie zo zločinov, z ktorých som ho ja podozrieval.  Mali s ním iba akési spory 
o svojom náboženstve a o akomsi Ježišovi, ktorý zomrel, a o ktorom Pavol tvrdí, že 
žije. Keďže som bol v rozpakoch, ako tieto veci riešiť, opýtal som sa, či by nechcel 
ísť do Jeruzalema a tam sa dať pre toto súdiť.  Ale Pavol sa odvolal a žiadal, aby bol 
väznený až do rozhodnutia Jeho Veličenstva. Prikázal som teda strážiť ho, kým ho 
nepošlem k cisárovi.“  Nato Agrippa povedal Festovi: „Aj ja by som si chcel vypočuť 

toho človeka.“ „Zajtra ho budeš môcť počuť,“ odpovedal mu Festus.  Na druhý deň 
prišli Agrippa a Bernika s plnou pompou. Vstúpili do súdnej siene spolu s vysokými 
dôstojníkmi a poprednými osobnosťami mesta. Potom na Festov príkaz priviedli 
Pavla. Festus povedal: „Kráľ Agrippa a všetci tu prítomní muži! Pozrite na tohto 
človeka. Kvôli nemu na mňa naliehalo celé to veľké množstvo Židov v Jeruzaleme i 
tu a kričali, že viac nesmie zostať nažive. Ja som zistil, že neurobil nič také, za čo by 
si zasluhoval smrť, no on sa odvolal k Jeho Veličenstvu, nuž som sa rozhodol poslať 
ho ta. Nemám však nič určité, čo by som o ňom panovníkovi mohol napísať, preto 
som ho dal predviesť pred vás, predovšetkým pred teba, kráľ Agrippa, aby som po 
vypočutí mal čo napísať.  Zdá sa mi totiž nerozumné poslať väzňa a neuviesť jeho 
vinu.“ 
Skutky apoštolov 26 a) 
Pavlova obhajoba pred Agrippom 
Agrippa povedal Pavlovi: „Dovoľuje sa ti hovoriť na svoju obranu.“ Tu Pavol vystrel 
ruku a začal svoju obhajobu:  „Kráľ Agrippa! Pokladám sa za šťastného, že sa smiem 
dnes obhajovať pred tebou proti všetkému, z čoho ma Židia obviňujú, a to hlavne 
preto, že ty poznáš všetky židovské obyčaje a sporné otázky. Prosím ťa teda, vypočuj 
ma trpezlivo.  Všetci Židia vedia, aký bol môj život od mladosti, poznajú, aký bol od 
začiatku v mojom národe i v Jeruzaleme. Poznajú ma od začiatku a ak by chceli, 
mohli by vydať svedectvo, že som ako farizej žil podľa najprísnejšieho smeru nášho 
náboženstva. Ale teraz stojím pred súdom pre nádej prisľúbenia, ktoré dostali naši 
otcovia od Boha. Dvanásť kmeňov nášho národa dúfa, že toto prisľúbenie dosiahne, 
a všetkých týchto dvanásť kmeňov mu vytrvalo slúži vo dne i v noci. Pre túto nádej, 
kráľ môj, ma Židia žalujú. Čo sa vám zdá neuveriteľné na tom, že Boh kriesi 
mŕtvych?  Ja som si myslel, že musím všemožne konať proti menu Ježiša 
Nazaretského. To som v Jeruzaleme aj urobil. Keď som dostal od veľkňazov 
splnomocnenie, osobne som dal veľa svätých pozatvárať do väzenia. A keď ich 
zabíjali, schvaľoval som to. Vo všetkých synagógach som ich často trestami nútil 
rúhať sa a v nesmiernej zúrivosti proti nim som ich prenasledoval ešte aj po mestách 
v cudzine. 
Pavol hovorí o svojom obrátení 
So splnomocnením a poverením veľkňazov som sa vybral do Damasku.  Kráľ môj, 
cestou som na pravé poludnie videl svetlo z neba, jasnejšie ako slnko; a to svetlo 
ožiarilo mňa i všetkých mojich spolucestujúcich. Keď sme všetci padli na zem, počul 
som hlas, ktorý mi po hebrejsky hovoril: ‚Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Ťažko 
sa budeš vzpierať proti ostňu.‘ Spýtal som sa: ‚Kto si, Pane?‘ A Pán odpovedal: ‚Ja 
som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ.  Ale vzchop sa a postav sa na nohy. Totiž preto 
som sa ti zjavil, aby som ťa ustanovil za svojho služobníka a svedka toho, čo si videl, 
i toho, čo ti ukážem; vytrhol som ťa z tohto ľudu aj spomedzi pohanov, ku ktorým ťa 
posielam, aby si im otvoril oči, nech sa odvrátia od tmy k svetlu a od satanovej moci 
k Bohu a aby tak dosiahli odpustenie hriechov a účasť medzi tými, ktorí sú posvätení 
vierou vo mňa.‘ 


