
FARSKÉ OZNAMY – 10. 6. 2019 – 16. 6. 2019 
 
 

Pondelok:   Svätodušný pondelok 
10. 6. 18.00 + Štefan a Zdenka 
 

Utorok: Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka 
11. 6. 18.00 - za zdravie a Božie požehnanie pre Romana a Martu 
 

Streda: Féria 
12. 6.          18.00  + Terézia a Milan 
 

Štvrtok: Pána Ježiš Krista najvyššieho a večného kňaza, sviatok 
13. 6. 8.00 - za zdravie a Božie požehnanie pre Olivera  
  

Piatok: Féria, sv. omša za účasti detí 
14. 6. 18.00 – za zdravie a Božie požehnanie Marty a Antona 
 

Sobota:       Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 
15. 6.           
 

Nedeľa:     Najsvätejšej Trojice, slávnosť 
16. 6.   10.00 – za veriacich farnosti 
 
 
 

 

Príležitostné oznamy: 
 
1. Bohu známa rodina obetovala  na kostol 20,- Eur; z pohrebu +Jozefa 

Bakaja obetovali na kostol 30,- Eur. Martin Kohút obetoval na kostol 30,- 
Eur. Zbierka na katolícke masmédia bola 136,30,- Eur.  Nech Pán Boh 
odplatí štedro všetkým štedrým darcom.  

2. Ďakujem za pomoc a dobroty pri agapé.  
3. Zajtra sa začína obdobie cez rok. Modlíme sa Anjel Pána. 
4. Ďakujeme za upratovanie kostola sk. 9.  
5. V pondelok máme v našej farnosti adoráciu – Eucharistia bude vystavená od 

11.00 – 18.00, kedy bude požehnanie a následne sv. omša. Môžete sa zapísať 
do rozpisu. 

6. Vo štvrtok o 17.00 budeme mať ukončenie H2O seminára. 
7. V dňoch 14.-16. 6. sa uskutoční v Šuňave festival „Za jazerom.“ Program je na 

nástenke. Vstupné dobrovoľné. 
8. V Prešove sa 15.6. uskutoční v mestskej hale Evanjelizačný seminár – OHEŇ. 

Vstup je voľný. 
9.  Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť Najsvätejšej Trojice v kostole 

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 
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Tak som sa totiž sám v sebe rozhodol, že k vám neprídem znova so 
zármutkom. Veď ak ja zarmútim vás, kto potom poteší mňa, ak nie ten, koho som 
zarmútil?  A toto som vám napísal, aby ma, keď prídem, nezarmútili tí, ktorí by 
ma mali potešiť. Spolieham sa na vás všetkých, že moja radosť bude radosťou 
vás všetkých. Písal som vám totiž v hlbokom súžení a úzkosti srdca i s mnohými 
slzami nie preto, aby ste boli zarmútení, ale aby ste spoznali nesmiernu lásku, 
ktorú k vám prechovávam. 
Odpustenie previnilcovi 
Ak teda niekto spôsobil zármutok, nezarmútil mňa, ale aspoň sčasti — nechcem 
zveličovať — zarmútil aj vás všetkých. Takému stačí trest, ktorého sa mu dostalo 
od väčšiny.  Preto mu radšej odpustite a potešte ho, aby ho nezachvátil priveľký 
zármutok. A preto vás prosím, aby ste mu preukázali lásku.  Veď preto som to 
napísal, aby som poznal, ako sa osvedčíte a či ste vo všetkom poslušní. Komu vy 
niečo odpustíte, tomu odpustím aj ja. Keď som ja niečo odpustil — ak som mal 
čo odpúšťať — robím to pred tvárou Krista pre vás, aby nás neoklamal satan, 
veď jeho zámery poznáme. 
Pavlova úzkosť a úľava 
Keď som prišiel do Troady hlásať Kristovo evanjelium, hoci sa mi v Pánovi 
otvárali dvere, môj duch nemal pokoja, lebo som tam nenašiel svojho brata Títa. 
Preto som sa s nimi rozlúčil a odišiel som do Macedónska.  Ale vďaka Bohu, 
ktorý nám v Kristovi vždy dáva víťaziť a na každom mieste skrze nás zjavuje 
vôňu svojho poznania.  Lebo sme Kristovou vôňou, príjemnou Bohu uprostred 
tých, čo získavajú spásu aj medzi tými, čo hynú; jedným vôňou smrti na smrť, 
druhým vôňou života na život. Ale kto je na to súci? Lebo my nie sme ako tí, čo 
kupčia s Božím slovom, ale hovoríme úprimne, ako z Boha pred Bohom v 
Kristovi. 
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Služobníci novej zmluvy 
Zasa začíname odporúčať samých seba? Alebo, azda, ako niektorí iní, 
potrebujeme odporúčajúce listy pre vás alebo od vás? Vy ste naším listom, 



vpísaným do našich sŕdc; poznajú a čítajú ho všetci ľudia. Veď na vás je zjavné, 
že ste Kristov list, pripravený našou službou, napísaný nie atramentom, ale 
Duchom živého Boha, nie na kamenných tabuliach, ale na tabuliach ľudských 
sŕdc.  Máme teda takúto dôveru v Boha skrze Krista.  Nie že by sme boli schopní 
sami od seba niečo vymyslieť akoby z nás, ale naša schopnosť je z Boha,  ktorý 
nás urobil schopnými byť služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha; lebo 
litera zabíja, ale Duch oživuje.  Ak teda služba smrti vyrytá písmenami do 
kameňa bola taká slávna, že synovia Izraela nemohli hľadieť Mojžišovi do tváre 
pre jej jas, aj keď pominuteľný, ako by služba Ducha nebola oveľa slávnejšia? Ak 
bola teda služba odsúdenia slávnou, omnoho viac oplýva slávou služba 
spravodlivosti. Lebo to, čo bolo raz slávne, stratilo svoju slávu pre vznešenejšiu 
slávu. Veď ak je slávne to, čo je pominuteľné, omnoho slávnejšie je to, čo 
zostáva.  Keď teda máme takúto nádej, vystupujeme s plnou otvorenosťou,  nie 
ako Mojžiš, ktorý si kládol na tvár závoj, aby synovia Izraela nezbadali koniec 
tej pominuteľnej žiary. Ich myseľ sa však na tom zatvrdila. Až do dnešného dňa 
totiž ostáva ten istý závoj pri čítaní Starej zmluvy, a nie je odhalený, pretože iba 
v Kristovi sa odstraňuje. A tak až dodnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží na ich 
srdci závoj.  No keď sa hocikto obráti k Pánovi, závoj je odňatý. Pán je Duch, a 
kde je Pánov Duch, tam je sloboda. Keď my všetci s odhalenou tvárou akoby v 
zrkadle pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej 
sláve — a to všetko mocou Pána, ktorý je Duch. 
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Poklad v hlinených nádobách 
Preto teda, keď máme túto službu, ktorou sme boli z milosrdenstva poverení, 
neochabujeme.Zriekli sme sa skrytých nehanebností, nepočíname si chytrácky, 
ani neprekrúcame Božie slovo, ale zjavujeme pravdu, a tak sa pred Bohom 
odporúčame svedomiu všetkých ľudí. Ak aj naše evanjelium je zahalené, je 
zahalené pre tých, ktorí hynú. V nich boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, 
aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Veď 
nehlásame samých seba, ale Ježiša Krista, Pána, keďže my sme len vaši 
služobníci pre Ježiša.  Lebo Boh, ktorý povedal: „Nech z temnôt zažiari svetlo!“, 
zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári 
Ježiša Krista.  Tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby nesmierna 
moc bola z Boha, a nie z nás. Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení; 
sme bezradní, no nie zúfalí; sme prenasledovaní, no nie opustení; sme zrážaní k 
zemi, no nehynieme;  stále nosíme na tele Ježišovo zomieranie, aby bol na našom 
tele zjavný aj Ježišov život. Lebo dokiaľ žijeme, pre Ježiša sme neustále 
vydávaní na smrť, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. A tak 
v nás pôsobí smrť, no vo vás život.  Keďže však máme toho istého Ducha viery, 
ako je napísané: Uveril som, preto som hovoril — aj my veríme, preto aj 

hovoríme, veď vieme, že ten, ktorý vzkriesil Pána Ježiša, aj nás vzkriesi s Ježišom a 
postaví pred seba spolu s vami. To všetko sa deje pre vás, aby rozhojnená milosť 
rozmnožovala vzdávanie vďaky mnohých na Božiu slávu.  
Život z viery 
Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje 
zo dňa na deň. Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo 
večnej slávy, keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné; lebo viditeľné je 
dočasné, neviditeľné však večné. 
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Vieme totiž, že keď bude stan nášho pozemského života strhnutý, máme príbytok od 
Boha, nie rukou zhotovený večný dom v nebesiach. Preto v tomto stane vzdycháme 
a túžime, aby sme boli zaodetí naším príbytkom z neba, a hoci tamten bude z nás 
vzatý, nebudeme nahí.  Veď kým sme v tomto stane, vzdycháme pod ťarchou, a preto 
nechceme byť z neho zoblečení, ale zaodetí tým nebeským, aby tak život pohltil to, 
čo je smrteľné. Ten však, ktorý nás práve na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal 
Ducha ako závdavok.  Sme teda vždy plní dôvery, i keď vieme, že kým sme doma v 
tele, sme vzdialení od Pána. Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme. Sme však 
plní dôvery a chceme radšej odísť z tela a bývať u Pána. Preto či sme doma a či mimo 
domu, usilujeme sa, aby sme sa mu páčili. Všetci sa totiž musíme ukázať pred 
Kristovým súdnym stolcom, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, 
kým bol v tele — či dobré, alebo zlé. 
Služba zmierenia 
Keďže poznáme bázeň pred Pánom, presviedčame ľudí. Boh nás však pozná a dúfam, 
že i vy vo svojom svedomí nás poznáte. Nechceme sa vám opäť odporúčať, ale 
dávame vám príležitosť chváliť sa nami, aby ste mali čo povedať tým, čo sa chvália 
zovňajškom, a nie tým, čo je v srdci. Keď sme boli vo vytržení, bolo to medzi Bohom 
a nami, keď sme pri zmysloch, je to pre vás.  Veď nás ženie Kristova láska, nás, čo 
sme pochopili, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. A za všetkých zomrel 
preto, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol 
vzkriesený.  Preto odteraz nikoho nepoznáme podľa tela. Aj keď sme poznali Krista 
podľa tela, ale teraz už nepoznáme.  Preto ak je niekto v Kristovi, je novým 
stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril 
so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Veď Boh v Kristovi zmieril svet 
so sebou. Nepočítal ľuďom ich previnenia a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia. V 
mene Krista sme vyslanci a cez nás akoby Boh napomínal. V mene Krista vás 
prosíme: Zmierte sa s Bohom! Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, 
aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. 
 

DOMÁCA ÚLOHA (nie len) PRE DETI ZO SV. OMŠE: 
Budem počúvať Ducha Svätého v tichu a urobím čo mi povie… 


