
FARSKÉ OZNAMY - 4. 3. 2019 –  10. 3. 2019 
 
 

Pondelok: Sv. Kazimíra, ľubovoľná spomienka 
4. 3.    
 

Utorok:  Féria 
5. 3.  17.00 + Ján Poljak 
  

Streda:  POPOLCOVÁ STREDA 
6. 3.           17.00 + Ján Stano a Ján Stano ml. 
  

Štvrtok: Féria, adorácia 
7. 3. 17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Danku 
  

Piatok:  Féria, sv. omša za účasti detí 
8. 3. 16.30 – Krížová cesta za deti z farnosti – modlia sa mladí 

17.00 + Martin, Jana a Zuzana Brezinoví 
 

Sobota:       Féria 
9. 3.           8.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu, Mareka a Ľubicu 
 

Nedeľa:  1. PÔSTNA NEDEĽA 
10. 3.   9.30 – Krížová cesta za farnosť – modlia sa ženy 

10.00 - za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 
 

1. Bohu známa obetovala na kostol 50,- Eur a Bohu známa obetovala na zakúpenie 
Veľkonočnej sviece 25,- Eur, Bohu známa obetovala na kostol 20,- Eur. Nech Vašu 
štedrosť Pán Boh štedro odmení. 

2. Ďakujeme za upratanie kostola sk. č. 3. 
3. V nasledujúcom týždni je popolcová streda, je to deň prísneho pôstu a zdržiavania 

sa mäsitého pokrmu. Vstupujeme do pôstneho obdobia, využime tento čas na stíšenie 
a hlbokú prípravu na Veľkú noc. 

4. Vo štvrtok po sv. omši bude druhé stretnutie seminára H2O v pastoračnej 
miestnosti.  

5. Hnutie kresťanských rodín na Slovensku organizuje v termíne od 22. - 24. 3. 
2019 v Centre Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi (pri Svätyni Božieho 
milosrdenstva) program pre manželské páry "Manželský návrat /Retorno/". 
Program je zameraný na rozvíjanie manželskej lásky s hlbším zameraním sa na Sv. 
Písmo a jeho odkaz manželským párom. HKR ponúka tento program všetkým, 
ktorí by mali oň záujem s možnosťou využiť čas blížiaceho sa pôstneho obdobia na 
duchovnú obnovu. Potrebné informácie na prihlásenie nájdete na plagáte v prílohe. 

6. Ak by niekto chcel prispieť na Letný tábor formou 2% môže tak urobiť. Potrebné 
Vyhlásenie je v predsieni kostola. Prosím kópiu Vyhlásenia dať na Farský úrad.  

7. V piatok bude pre deti od 14.00 otvorená pastoračná miestnosť na hry a o 16.00 
bude spevokol v pastoračnej miestnosti. 

8. Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu. 

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 14 
Skutky apoštolov 26b) 
Pavlovo svedectvo Židom a pohanom 
Preto, kráľ Agrippa, nebol som neposlušný nebeskému videniu, lež som hlásal 
najprv tým, čo sú v Damasku, potom v Jeruzaleme aj v celej judskej krajine, i 
pohanom, aby sa kajali, obrátili k Bohu a konali skutky hodné pokánia. Pre toto 
ma Židia chytili, keď som bol v chráme, a pokúšali sa ma zabiť. Boh mi však 
pomáhal, a tak tu v tento deň stojím ako svedok pred malými i veľkými. 
Nehovorím nič, než to, čo predpovedali Proroci a Mojžiš, že Mesiáš má trpieť, 
ako prvý vstane z mŕtvych a bude ohlasovať svetlo tomuto ľudu i pohanom.“ Keď 
sa takto obhajoval, Festus zvolal mocným hlasom: „Šalieš, Pavol! Tvoja veľká 
učenosť ťa ženie do šialenstva.“ No Pavol mu povedal: „Nešaliem, vznešený 
Festus. Hovorím pravdu a moje slová sú triezve. 
Pavol vyzýva Agrippu uveriť 
Kráľ vie o týchto veciach, preto pred ním hovorím tak otvorene, lebo som 
presvedčený, že mu nič z toho nie je neznáme. Veď sa to nekonalo kdesi v 
ústraní. Veríš, kráľ Agrippa, prorokom? Viem, že veríš.“  No Agrippa povedal 
Pavlovi: „Čoskoro by si ma presvedčil, aby som sa stal kresťanom.“ A Pavol na 
to: „Želal by som si od Boha, aby si sa nielen ty, ale aj všetci ostatní, ktorí ma 
dnes počúvajú, skôr alebo neskôr stali takými, ako som ja, okrem týchto pút.“  Tu 
vstal kráľ, miestodržiteľ, Bernika a ostatní, čo s ním sedeli,  a pri odchode si 
medzi sebou hovorili: „Tento človek nerobí nič, za čo by si zasluhoval smrť alebo 
putá.“ A Agrippa povedal Festovi: „Tento človek mohol byť prepustený, keby sa 
nebol odvolal k cisárovi.“ 
Skutky apoštolov 27 
Pavlova plavba do Ríma 
Len čo bolo rozhodnuté, že sa budeme plaviť do Itálie, odovzdali Pavla a 
niektorých ďalších väzňov stotníkovi menom Július z kohorty Jeho 
Veličenstva. Nastúpili sme na loď z Adramyttia, ktorá sa chystala na plavbu popri 
pobreží Ázie. Keď sme vyplávali na šíre more, bol s nami Aristarchos, 
Macedónčan z Tesaloniky. Na druhý deň sme pristáli v Sidone. Július sa 
zachoval voči Pavlovi ľudsky a dovolil mu zájsť k priateľom, aby prijal ich 
pohostinnosť. Keď sme odtiaľ vyplávali na more, plavili sme sa v závetrí popri 



Cypre, lebo vietor fúkal proti nám.  Plavili sme sa po mori pozdĺž Cilície a 
Pamfýlie a prišli sme do lýkijskej Myry.  Tam našiel stotník alexandrijskú loď, 
ktorá sa plavila do Itálie, a naložili nás na ňu. Veľa dní sme sa plavili veľmi 
pomaly a horko-ťažko sme sa dostali ku Knidu. Pretože vietor nám nedovoľoval 
pristáť, plavili sme sa v závetrí Kréty popri Salmoné.  Len tak-tak sme ju 
oboplávali a dostali sme sa na isté miesto neďaleko mesta Lasaja, ktoré sa volá 
Dobré prístavy.  Keďže ubehlo pomerne veľa času a plavba bola už nebezpečná, 
veď bolo už po Pôste, Pavol ich varoval: „Muži, zisťujem, že plavba bude 
nebezpečná a spôsobí ťažkú stratu nielen nákladu a lode, ale aj našich 
životov.“  No stotník viac dôveroval kormidelníkovi a majiteľovi lode ako 
Pavlovým slovám.  Prístav však nebol vhodný na prezimovanie, preto sa väčšina 
rozhodla odtiaľ vyplávať a podľa možnosti sa dostať do prístavu Fénix a tam 
prečkať zimu. Je to prístav na Kréte, otvorený na juhozápad a severozápad. 
Búrka na mori 
Keď začal viať južný vietor, nazdali sa, že sa im podarí dosiahnuť, čo si 
zaumienili. Zdvihli teda kotvu a plavili sa tesne popri Kréte. Ale krátko nato sa 
strhol prudký vietor, ktorý sa volá Eurakylón. Keď sa vietor zmocnil lode a 
nebolo možné udržať kurz, nechali sme ním loď unášať.  Keď sme sa dostali do 
závetria ostrovčeka, ktorý sa volá Kauda, horko-ťažko sme zachránili čln. Keď 
ho potom vytiahli, zabezpečili loď tým, že ju podpásali. Potom v obave, aby 
nenarazili na plytčinu Syrtis, zvinuli plachtu a takto sa nechali unášať.  Búrka 
nami však prudko zmietala, preto na druhý deň vyhadzovali náklad  a na tretí deň 
vlastnými rukami povyhadzovali aj lodné náradie. No keď sa už viac dní 
neobjavovalo ani slnko, ani hviezdy, a pritom búrka zúrila stále nezmenšenou 
silou, začali sme strácať všetku nádej, že sa zachránime.  Ľudia už dlho nič 
nejedli. Vtedy sa Pavol postavil do stredu a povedal: „Mali ste ma, muži, 
poslúchnuť a nehýbať sa z Kréty. Boli by ste si ušetrili túto škodu a stratu. Teraz 
vás vyzývam, aby ste neklesali na duchu, lebo nikto z vás nepríde o život, iba 
plavidlo sa zničí.  Tejto noci totiž pri mne zastal anjel toho Boha, ktorému patrím 
a ktorému slúžim,a povedal: ‚Neboj sa, Pavol. Máš predsa stáť pred cisárom a 
Boh ti daroval všetkých, čo sa plavia s tebou.‘ Preto, muži, neklesajte na duchu. 
Verím totiž Bohu, že to bude tak, ako mi povedal.  Máme však doraziť k 
nejakému ostrovu.“  Keď nadišla štrnásta noc a hnalo nás to po Adriatickom 
mori, uprostred noci sa námorníkom zdalo, že sa blížia k nejakej 
pevnine.  Spustili olovnicu a namerali dvadsať siah hĺbky. Keď prešli kúsok, 
spustili ju znova a namerali pätnásť siah.  V obave, aby sme kdesi nenarazili na 
skaliská, spustili zo zadnej časti lode štyri kotvy a želali si, aby už bol deň.  Keď 
sa námorníci pokúšali ujsť z lode a spustili čln na more pod zámienkou, že idú 
spustiť kotvy aj z prednej časti lode, Pavol povedal stotníkovi a vojakom: „Ak 
títo neostanú na lodi, ani vy sa nemôžete zachrániť.“  Vtedy vojaci preťali 

povrazy na člne a nechali ho spadnúť.  A kým nezačalo svitať, Pavol všetkých 
vyzval, aby si zajedli. Hovoril: „Dnes je už štrnásty deň, čo vyčkávate bez jedla 
a nič ste nevzali do úst. Preto vás vyzývam, aby ste si zajedli, veď je to potrebné 
na vašu záchranu, lebo nikomu z vás sa ani vlas z hlavy nestratí.“ Keď to povedal, 
vzal chlieb a pred všetkými sa poďakoval Bohu, rozlámal ho a začal 
jesť. Všetkým sa vrátila dobrá myseľ a aj oni sa pustili do jedla. Všetkých 
dovedna nás bolo na lodi dvestosedemdesiatšesť.  Keď sa nasýtili, odľahčili loď 
tým, že vyhádzali do mora obilie.  
Stroskotanie lode 
Keď sa rozodnilo, nevedeli, kde sa nachádzajú. Spozorovali iba akýsi záliv s 
plochým pobrežím a zamýšľali tam s loďou pristáť, ak to bude možné.  Odviazali 
kotvy a nechali ich klesnúť do mora. Uvoľnili aj laná na kormidlách, napli prednú 
plachtu a po vetre mierili do zálivu.  Nabehli však na plytčinu, kde s loďou 
uviazli. Predná časť lode sa zaborila a ostala nehybná, kým zadná časť lode sa 
pod náporom vĺn rozpadla. Vojaci sa rozhodli väzňov pozabíjať, aby niektorý 
nevyplával a neušiel.No stotník chcel Pavla zachrániť a preto im ich úmysel 
prekazil. Dal teda rozkaz, aby tí, čo vedia plávať, zoskočili prví a vyšli na 
breh, ostatní mali preplávať buď na doskách, alebo na troskách lode. Takto sa 
všetci dostali na zem a zachránili sa. 

Pôstne obdobie 
Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst. Je formou 
pokánia nielen v kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách. 
V Rímskokatolíckej cirkvi sa pôstna príprava na Veľkú noc začína 
tzv. Popolcovou stredou. Tento rok pripadá na 6. marca. V tento deň, ktorý je 
dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, kňaz alebo diakon robí 
popolom znak kríža na čelách veriacich so slovami: „Pamätaj, že prach si a na 
prach sa obrátiš“, alebo „Kajajte sa a verte v evanjelium!“. 
Obrad sypania popola na hlavu v prvý pôstny deň sa praktizoval už od 8. 
storočia. Pôvodne to bol obrad vyhradený len pre veľkých a verejných 
hriešnikov, ktorí v tento deň začínali svoju cestu pokánia. Vstupovali do chrámu 
bosí, zaodetí vrecovinou a sypali si na hlavu popol. Neskôr podobným spôsobom 
začínali svoje pokánie nielen verejní kajúcnici, ale aj ostatní veriaci a sypanie 
popola na hlavu sa stalo všeobecným symbolom rozhodnutia nastúpiť na cestu 
pokánia. V 10. a 11. storočí bol už tento obrad udomácnený v mnohých 
oblastiach západnej Európy. Koncil v Benevente v roku 1091 ho zaviedol pre 
celú Cirkev, pričom sypanie popola na hlavu sa nahradilo značením na čelo. 
 


