
FARSKÉ OZNAMY - 15. 4. 2019 –  22. 4. 2019 
 

Pondelok: Pondelok Veľkého týždňa 
15. 4.  ----  
 

Utorok: Utorok Veľkého týždňa 
16. 4.  18.00 + Eva a Michal Budinskí 
  

Streda:  Streda Veľkého týždňa 
17. 4.           18.00 + Michal, Anna a Mária Ratkoš 
  

Štvrtok: Zelený štvrtok - Pánovej večere 
18. 4. 18.00 – za kňazov pôsobiacich v našej farnosti 
  

Piatok:  Veľký piatok – slávenie utrpenia a smrti Pána 
19. 4. 14. 15 – Krížová cesta za rodiny 

15.00 – Obrady Veľkého piatku 
Sobota:        Biela sobota – Veľkonočná vigília 
20. 4.           19.45 – za dobrodincov našej farnosti 
 

Nedeľa: Veľkonočná nedeľa  Pánovho zmŕtvychvstania 
21. 4.   10.00 – za veriacich farnosti 
Pondelok: Veľkonočný pondelok 
22. 4.  9.00 – za zdravie a Božie požehnanie rod. Petra Štefányho 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Ďakujeme za upratanie kostola prosíme sk. č. 6. 
2. Po sv. omši bude v kostole stretnutie lektorov – príprava na Veľkonočné sviatky. 
3. Na Veľký piatok budeme mať opäť „24 hodín modlitieb za farnosť“.  
4. Sviatosť zmierenia stále 30’pred sv. omšou, v prípade potreby aj po sv. omši. 
5. Ku chorým pôjdem v stredu ráno od 8.00. 
6. Stretnutie s deťmi, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie bude v stredu o 16.00 hod. 

v pastoračnej miestnosti na fare. 
7. V stredu bude H20 seminár po sv. omši v pastoračnej miestnosti. 
8. Nácvik miništrantov na Veľkonočné trojdnie – vo štvrtok po sv. omši a v piatok po 

obradoch. 
9. Vo štvrtok o 9.00 je sv. omša svätenia olejov v Katedrále v Spišskej Kapitule, ak by mal 

niekto záujem o účasť, nech sa prihlási, budeme odchádzať o 7.45 hod. 
10. Veľký piatok je dňom pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. 
11. V sobotu od 13.00 do 19.00 bude poklona pri Božom hrobe. Rozpis na nástenke, prosím 

o zapísanie. 
12. Na obrady Bielej soboty si prosím prinesme sviece, bude obnovenie krstných sľubov. 
13. Požehnanie veľkonočných jedál bude v sobotu po obradoch Veľkonočnej vigílie. 
14. Na budúcu nedeľu bude sv. omša na Čiernom Váhu o 15.00 hod. 

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 20 

Milí bratia a sestry, vstupujeme do Veľkého týždňa, pozývam nás 
všetkých, aby sme nestratili pohľad do hĺbky a na to čo je v tomto čase 
najdôležitejšie. Viem, že nás čakajú aj  v tomto týždni mnohé povinnosti 
v domácnostiach, ale nemalo by to ostať len pri tom. Skúsme si nájsť čas 
na to, aby sme nestratili podstatu slávenia Veľkej noci. Aby sme neprestali 
vidieť to, čo Boh pre nás urobil a tak nám všetkým ukázal, ako veľmi nás 
miluje a ako mu záleží na živote človeka.  

Nech milosť, ktorá prúdi z tajomstva Veľkej noci je pre nás 
povzbudením a príležitosťou byť 
s Bohom viac ako inokedy. Nech pokoj, 
radosť a láska napĺňa každé srdce, 
každý príbytok v našej farnosti.  
V Pavlovom liste Korinťanom môžeme 
čítať nádherné slová o Kristovom kríži: 
„Veď slovo o kríži je bláznovstvom pre 
tých, čo sú na ceste k záhube, nám však, 
ktorí smerujeme k spáse, je Božou 
mocou. Veď je napísané: Zmarím 
múdrosť múdrych a rozumnosť 
rozumných zničím.  Židia totiž žiadajú 
znamenia a Gréci hľadajú múdrosť, my však hlásame Krista ukrižovaného 
— pre Židov síce pohoršenie a pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, 
tak Židov, ako aj Grékov, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Božie 
bláznovstvo je totiž múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako 
ľudia.  Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil múdrych, a 
čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil mocných; Boh si 
vyvolil, čo je v očiach sveta neurodzené a opovrhované; áno, vyvolil si to, 
čo nie je, aby zmaril to, čo je, aby sa nik pred Bohom nevystatoval. Vy ste 
však z neho v Ježišovi Kristovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, 
spravodlivosťou a posvätením i vykúpením, aby — ako je napísané, ten, 
kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi“ 



List Rimanom 13 
Poslušnosť vrchnosti 
Každý nech sa podriadi vrchnosti. Lebo niet vrchnosti, ak len nie od Boha, a tie, 
ktoré sú, ustanovil Boh. A tak kto sa stavia proti vrchnosti, protiví sa Božiemu 
ustanoveniu, a tí, čo sa protivia, priťahujú si odsúdenie.  Predstavených sa 
netreba báť pre dobrý skutok, ale pre zlý. Chceš sa nebáť vrchnosti? Konaj dobro 
a budeš mať od nej pochvalu. Ona je totiž Božím služobníkom pre tvoje dobro. 
Ale ak robíš zle, boj sa, lebo nie nadarmo nosí meč. Je totiž Božím služobníkom, 
pomstiteľom, vykonávateľom jeho hnevu proti tomu, kto robí zle.  Preto sa jej 
treba podriadiť nielen pre hnev, ale aj pre svedomie.  Aj preto totiž platíte dane, 
lebo oni sú Boží služobníci a venujú sa práve tejto úlohe.  Dávajte každému, čo 
ste povinní: Komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, 
komu česť, tomu česť. 
Bratská láska 
Nikomu nebuďte nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali, lebo kto 
miluje blížneho, naplnil Zákon. Veď prikázania: Nescudzoložíš, nezabiješ, 
nepokradneš, nepožiadaš a ak je nejaké iné prikázanie, sú zhrnuté v tomto 
slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Láska blížnemu nerobí 
zle. Naplnením Zákona je teda láska. 
Blízkosť Kristovho dňa 
A toto robte, veď viete, aký je čas, že už nastala hodina, aby ste sa prebudili zo 
spánku. Teraz je totiž naša spása bližšie, ako keď sme uverili. Noc pokročila a 
deň sa priblížil. Vyzlečme teda skutky tmy a oblečme si výzbroj 
svetla.  Kráčajme slušne ako vo dne, nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a 
bezuzdnosti, nie v svároch a závisti. Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a 
nevyhovujte telu, aby ste neprepadli žiadostiam. 
List Rimanom 14 
Neodsudzuj svojho brata 
Prijímajte slabého vo viere medzi seba, ale nehádajte sa pre názory. Jeden verí, 
že môže jesť všetko, slabý však je zeleninu. Ten, kto je, nech neopovrhuje tým, 
kto neje, kto však neje, nech neodsudzuje toho, kto je, veď Boh ho prijal. Kto si 
ty, že súdiš cudzieho sluhu? On s vlastným pánom stojí alebo padá. Bude však 
stáť, lebo Pán ho môže postaviť. Niekto pokladá určitý deň za dôležitejší ako iný, 
druhý hodnotí každý deň rovnako. Každý nech je úplne presvedčený o svojom 
presvedčení. Kto zachováva určitý deň, zachováva ho pre Pána. Kto je, robí to na 
česť Pána, lebo ďakuje Bohu, a kto neje, robí to tiež na česť Pánovi, lebo aj on 
ďakuje Bohu. Lebo nikto z nás nežije sebe samému a nikto sebe samému 
neumiera. Ak totiž žijeme, žijeme Pánovi, ak umierame, umierame Pánovi, a tak 
či žijeme, či umierame, patríme Pánovi.  Veď preto Kristus zomrel a ožil, aby 

panoval aj nad mŕtvymi, aj nad živými.  Ale ty, prečo odsudzuješ svojho brata? 
Alebo ty, prečo opovrhuješ svojím bratom? Všetci sa totiž postavíme pred Boží 
súdny stolec. Lebo je napísané: Ako že žijem, hovorí Pán, predo mnou sa zohne 
každé koleno, každý jazyk bude vyznávať Boha.  A tak teda každý z nás vydá 
Bohu počet za seba. 
Nepohoršuj svojho brata 
Už teda viac jeden druhého nesúďme. Ale radšej usudzujte, ako bratovi nedať 
príčinu urážať alebo pohoršovať sa. Viem a som presvedčený v Pánovi Ježišovi, 
že samo osebe nič nie je nečisté; len tomu, kto pokladá niečo za nečisté, je to 
nečisté. Ak je tvoj brat zarmútený pre pokrm, už nekonáš podľa lásky. Nezahub 
svojím pokrmom toho, za ktorého zomrel Kristus. Nech teda vaše dobro nie je 
vystavené potupe.  Veď Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, 
pokoj a radosť v Duchu Svätom. Kto takto slúži Kristovi, je príjemný Bohu a 
ľudia ho uznávajú. Usilujme sa preto o to, čo slúži pokoju a vzájomnému 
budovaniu. Nerúcaj Božie dielo pre pokrm. Všetko je síce čisté, zlé však je, keď 
niekto pohoršuje druhého tým, čo požíva. Dobre je nejesť mäso, nepiť víno, 
nerobiť nič, čo pohoršuje tvojho brata. Vieru, ktorú máš, maj v sebe pred Bohom. 
Blahoslavený, kto seba samého neodsudzuje za to, čo pokladá za správne. Kto 
však má pochybnosti, keď niečo je, je odsúdený, lebo to nekoná z viery. A všetko, 
čo nie je z viery, je hriech. 
List Rimanom 15a 
Treba sa páčiť blížnemu, nie sebe 
My silní sme povinní znášať slabosti slabých, a nie páčiť sa sebe samým. Nech 
sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a na budovanie. Lebo ani Kristus 
nehľadal, čo by sa páčilo jemu samému, ale ako je napísané: Urážky tých, ktorí 
teba tupili, padli na mňa. Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na 
poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu z Písem mali nádej. Nech vám Boh 
trpezlivosti a útechy dá o sebe navzájom zmýšľať podľa Krista Ježiša, aby ste 
jednomyseľne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista.  
Evanjelium pre Židov i pre pohanov 
Preto sa navzájom prijímajte, ako vás aj Kristus prijal na Božiu slávu. Hovorím 
totiž, že Kristus sa pre Božiu pravdu stal služobníkom obrezaných, aby potvrdil 
prisľúbenia dané otcom a aby pohania za milosrdenstvo oslavovali Boha, ako je 
napísané: Preto ťa budem chváliť medzi národmi, ospevovať budem tvoje 
meno.  A opäť hovorí: Pohania, radujte sa s jeho ľudom! A opäť: Chváľte Pána, 
všetky národy a oslavujte ho, všetci ľudia! A inde zasa Izaiáš hovorí: Bude koreň 
Izaja a v toho, ktorý povstane vládnuť nad pohanmi, budú dúfať pohania.  Nech 
vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej 
rozhojnila mocou Ducha Svätého. 


