
FARSKÉ OZNAMY – 17. 6. 2019 – 23. 6. 2019 
 
 

Pondelok:          Féria 
17. 6.   
 

Utorok: Féria 
18. 6.  18.00 + Július a Ján 
 

Streda:  Sv. Romualda, opáta, ľubovoľná spomienka 
19. 6.           
 

Štvrtok: NAJVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI,  
prikázaný sviatok 

20. 6. 18.00 – za zdravie a Božie pož. rodiny Lehotskej a Cibulovej 
  

Piatok:  Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka,  za účasti detí 
21. 6. 18.00 + Mária Jančová 
 

Sobota:       Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 
22. 6.           
 

Nedeľa:     12. NEDEĽA V OBDOBÍ CER ROK, slávnosť 
23. 6.    10.00 – za veriacich farnosti 
 

 

Príležitostné oznamy: 
1. Na budúci týždeň je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. 
2. O upratanie kostola prosíme sk. 1: Mária Schmidtová, Ľubka Halahijová, 

Denisa Jacková. 
3. Od 17. 6. do 22. 6. budem v zahraničí. Zastupovať v našej farnosti budú kňazi 

z Važca. V prípade potreby volajte vdp. Mgr. Romana Šemráka, pána farára 
z Važca na číslo 0903 207 137, alebo  Mgr. Ľubomíra Laškotyho, riaditeľa 
Komisie pre mládež v Spišskej diecéze na číslo 0911 223 067.  

4. Chceli by sme v našej farnosti spustiť iniciatívu MODLITBY MATIEK. 
Prvé stretnutie by bolo v piatok 21.6. po sv. omši v pastoračnej miestnosti. Anka 
Ščerbová sa už dávnejšie zapojila a chceli by sme to rozšíriť. Táto iniciatíva je 
určená pre matky, ktoré sa chcú spoločne modliť za svoje deti a vnúčatá. 
Z týchto stretnutí je už veľa svedectiev o vyslyšaní modlitieb. Pozývam všetky 
matky, babky k modlitbám. 

5. Dnes je Deň otcov. Ďakujme za dar otcov pre naše rodiny. 
6. Ďakujem za vašu službu, ktorá je niekedy urobená, bez prosieb, ale ochotne 

z vašej strany. Nech vám Pán Boh odplatí. 

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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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. 
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Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť neprijímali 
nadarmo. Veď hovorí: V príhodnom čase som ťa vypočul a v deň spásy som ti 
pomohol. Hľa, teraz je príhodný čas, hľa, teraz je deň spásy! Nikomu ničím 



nespôsobujeme pohoršenie, aby táto služba nebola zhanobená,  ale vo všetkom sa 
odporúčame ako Boží služobníci: vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, 
v úzkostiach, v ranách, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdeniach, v 
pôstoch,  v čistote, v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v Duchu Svätom, v 
nepokryteckej láske, v slove pravdy, v Božej moci; so zbraňami spravodlivosti v 
pravej i ľavej ruke, v sláve i potupe, v povesti dobrej i zlej; akoby zvodcovia, a predsa 
pravdiví,  ako neznámi, a predsa dobre známi, ako umierajúci a, hľa, žijeme, ako 
trestaní, a predsa nie sme vydaní smrti, ako neustále zarmucovaní, no predsa sa 
radujeme, ako chudobní, a predsa mnohých obohacujeme, ako tí, čo nič nemajú, a 
predsa majú všetko.  Korinťania, otvorene sme k vám hovorili svojimi ústami a naše 
srdce sa rozšírilo pre vás.  Nie ste stiesnení v nás, ale vo svojom vnútri ste 
stiesnení.  Ako k deťom hovorím: Odvďačte sa a aj vy otvorte doširoka svoje srdcia! 
Chrám živého Boha 
Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi! Veď čo má spravodlivosť spoločné s 
neprávosťou a aké spoločenstvo má svetlo s tmou? A aký je súlad Krista s Beliárom, 
a aký má podiel veriaci s neveriacim? Ako patrí k sebe Boží chrám a modly? My sme 
predsa chrám živého Boha, ako hovorí Boh: Budem v nich prebývať a medzi nimi 
prechádzať sa, a budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.  Preto vyjdite 
spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán, nečistého sa nedotýkajte a ja vás 
prijmem  a budem vám Otcom a vy mibudete synmi a dcérami, hovorí všemohúci 
Pán. 
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Milovaní, keďže máme takéto prisľúbenia, očistime sa od všetkých škvŕn tela i ducha 
a v Božej bázni zavŕšme svoje posvätenie. 
Pavlova radosť z pokánia v cirkvi 
Dajte nám miesto v srdci! Nikomu sme neukrivdili, nikoho sme nepodviedli, nikoho 
sme nevyužili. Nehovorím to, aby som vás odsudzoval. Veď som už povedal, že ste 
v našich srdciach, aby sme spolu zomierali i spolu žili. Veľmi vám dôverujem, veľa 
sa vami chválim, takže som naplnený útechou a pri všetkom našom súžení 
prekypujem radosťou.  Veď odvtedy, ako sme prišli do Macedónska, naše telo 
nepoznalo žiaden odpočinok, všetko možné nás sužovalo: zvonka boje, zvnútra 
strach. No Boh, ktorý potešuje ponížených, potešil nás Títovým príchodom, no 
nielen jeho príchodom, ale aj radosťou, ktorú on mal z vás, keď nám rozprával o 
vašej túžbe, o vašom náreku a o vašej horlivosti za mňa, takže som sa ešte viac 
potešil.  Ak som vás listom zarmútil, už to neľutujem, aj keď som to chvíľu ľutoval. 
Vidím totiž, že vás ten list načas zarmútil. Teraz sa však radujem — nie preto, že ste 
sa zarmútili, ale že vás zármutok priviedol k pokániu. Bol to zármutok podľa Božej 
vôle, a tak sme vám v ničom neuškodili.  Veď zármutok podľa Božej vôle prináša 
pokánie na spásu, a to netreba ľutovať. Zármutok podľa sveta však prináša 
smrť. Pozrite, čo vo vás tento zármutok podľa Božej vôle spôsobil: aký záujem, akú 
dychtivosť po obrane, aké rozhorčenie, aký strach, akú túžbu, akú horlivosť, aký 

trest! Tým všetkým ste dokázali, že ste v tejto veci čistí!  Keď som vám teda aj napísal, 
nebolo to pre toho, čo sa dopustil krivdy, ani nie pre toho, čo bol ukrivdený, ale preto, 
aby sa u vás prejavil váš záujem o nás pred Bohom. A to nás potešilo. No popri tejto 
radosti nás ešte väčšmi potešila Títova radosť, že medzi vami všetkými pookrial na 
duchu. Veď keď som sa pred ním vami pochválil, neurobili ste mi hanbu, ale ako sme 
vám všetko pravdivo povedali, tak sa aj naša chvála pred Títom ukázala ako pravdivá. A 
je vám srdcom ešte viac naklonený, keď si spomína na poslušnosť vás všetkých, ako ste 
ho prijali s bázňou a chvením. Radujem sa, že vám vo všetkom môžem dôverovať. 
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Dobrovoľná zbierka 
Chceme, bratia, aby ste vedeli o Božej milosti, ktorej sa dostalo cirkvám v 
Macedónsku.Tak sa osvedčili v mnohom súžení, že z ich nesmiernej radosti a krajnej 
chudoby vzišlo bohatstvo ich štedrosti.  Dosvedčujem, že dobrovoľne dali podľa 
možnosti, ba i nad svoje možnosti. Sami nás naliehavo prosili, aby sme im dopriali mať 
účasť na tejto milosti a na službe svätým. A nielen ako sme dúfali, ale najskôr sami seba 
dali Pánovi a potom aj nám, podľa Božej vôle,  takže sme poprosili Títa, aby tak, ako 
začal toto dielo lásky medzi vami, aj ho dokončil. Tak ako vo všetkom oplývate 
hojnosťou: vo viere i v slove, v poznaní i vo všetkej horlivosti a v láske, ktorú máte z nás, 
tak vyniknite aj v tomto diele lásky.  Nehovorím to ako príkaz, ale spomínam horlivosť 
iných, a tak skúšam aj pravosť vašej lásky.  Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, 
že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste vy jeho chudobou 
zbohatli. Predkladám vám to ako radu. Toto je vám na úžitok, veď už vlani ste tak začali 
nielen skutkom, ale aj dobrou vôľou. Teraz však toto dielo dokončite, aby tak vašej 
ochote a dobrej vôli zodpovedal aj dar z toho, čo máte.  Veď ak je prítomná táto ochota, 
potom je dar pred Bohom cenný podľa toho, čo kto má, a nie podľa toho, čo nemá. Nejde 
totiž o to, aby sa iným uľahčilo a vám priťažilo, ale o rovnosť,  aby váš terajší prebytok 
pomohol im v nedostatku a aby ich prebytok pomohol v nedostatku vám, čím sa dosiahne 
rovnosť, ako je napísané: Kto mal mnoho, nemal nadbytok, a kto mal málo, nemal 
nedostatok.  Vďaka Bohu, ktorý Títovi vložil do srdca takú starostlivosť o vás,  lebo 
nielenže prijal výzvu, ale vo svojej veľkej horlivosti sám od seba sa rozhodol odísť k 
vám.  Poslali sme teda s ním aj brata, ktorý si v službe evanjelia získal chválu vo všetkých 
cirkvách. No nielen to, ale cirkvi si ho zvolili, aby bol mojím spoločníkom na ceste v 
tomto diele lásky, ktorou slúžime na slávu samého Pána a na dôkaz našej ochoty. Dbáme 
však o to, aby nám nikto nemohol nič vyčítať pri spravovaní tohto štedrého daru.  Máme 
totiž na zreteli dobro nielen pred Pánom, ale aj pred ľuďmi. S tými dvomi posielame 
ďalšieho brata, o ktorom sme sa veľa ráz presvedčili, že je horlivý v mnohých veciach a 
teraz bude ešte oveľa horlivejší, lebo má k vám veľkú dôveru.  Čo sa týka Títa, on je môj 
spoločník a spolupracovník medzi vami, a čo sa týka našich bratov, sú apoštolmi cirkví, 
Kristovou slávou. Prejavte im teda svoju lásku a pred cirkvami im dokážte, že sme na vás 
právom hrdí. 

DOMÁCA ÚLOHA (nie len) PRE DETI ZO SV. OMŠE: 
Urobím radosť aspoň jednému otcovi žijúcemu na zemi a tiež Nebeskému 

Otcovi. 


