
FARSKÉ OZNAMY – 29. 7. 2019 – 4. 8. 2019 
 

Pondelok:   Sv. Marty, spomienka 
29. 7.   
 

Utorok:  Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka 
30. 7. 18.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíru 
 

Streda: Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka 
31. 7.          18.00 - za zdravie a Božie požehnanie manželov Žiakových  a ich deti 
 

Štvrtok: Sv. Alfonza Márie de‘Liguori, biskupa, spomienka, adorácia 
1. 8. 18.00 + Štefan a Helena 
  

Piatok: Sv. Petra Julána Eymarda, kňaza, ľubovoľná spomienka 
2. 8. 8.00 + Michal a súrodenci 
 

Sobota:       Panny Márie v sobotu 
3. 8.            7.30 – Fatimská sobota 
 8.00 – na úmysel 
 

Nedeľa:     18. NEDEĽA V OBDOBÍ CER ROK, slávnosť 
4. 8. 9.00 – za veriacich farnosti 
 10.00 – ekumenická Bohoslužba  
 

Príležitostné oznamy: 
1. O upratanie kostola prosíme sk. č. 4.: Mária Bartková č. 575, Edita Chovanová, Jolana 

Petrovičová, Viera Šimunková.  
2. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, spovedať budem cez týždeň 30 minút pred sv. omšami. 

Ku chorým pôjdem vo štvrtok od 9.00 hod.  
3. V piatok 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a 

katedrálnych kostoloch za obvyklých podmienok úplné odpustky “Porciunkuly”. 
4. Stretnutie Modlitby matiek bude v tomto týždni v piatok po sv. omši v pastoračnej 

miestnosti. 
5. 750. výročie prvej písomnej zmienky o Východnej budeme sláviť 2. - 4. 8. 2019. V nedeľu 

4. augusta bude o 10.00 na malej scéne pri amfiteátri ekumenická Bohoslužba. Po sv. omši 
sa autami a autobusovou prepravou prevezieme na amfiteáter. Po ukončení Bohoslužieb bude 
zabezpečený obed. V prípade nepriaznivého počasia sa Ekumenická Bohoslužba uskutoční 
v evanjelickom kostole a obed bude v Evanjelickom dome.  

6. V nedeľu popoludní o 14.00, bude modlitba ruženca členov Ružencového bratstva a výmena 
ružencových kartičiek. 

7. V nedeľu 4.8. je výročný deň smrti Božieho služobníka spišského biskupa Jána 
Vojtaššáka (1965). 

8. Ďakujem všetkým, ktorí v sobotu aj za nepriaznivého počasia prišli na brigádu. Urobili 
sme spoločne kus práce na fare, aj v hospodárskych budovách. Nech Vám Pán Boh 
mnohonásobne odplatí. 

9. Ďakujem za skvelý čas cez detský výlet. Verím, že výhercom sa páčilo. Z piatimi 
výhercami z druhej kategórie pôjdeme na výlet na budúci týždeň v nedeľu a vrátime sa 
v utorok podvečer. Prosím rodičov o vypísanie informovaného súhlasu je v sakristii.   

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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List sv. apoštola Pavla Efezanom 5 
Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval 
nás a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnej vône. Smilstvo 
však a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa medzi vami ani len 
nespomenú, ako sa patrí na svätých. Viesť mrzké, dvojzmyselné a hlúpe reči sa 
nepatrí, radšej vzdávajte vďaky. Veď dobre viete, že nijaký smilník alebo 
nečistý, alebo lakomec, ktorý je modloslužobník, nemá dedičstvo v Kristovom a 
Božom kráľovstve. 
Žite ako deti svetla 
Nech vás nikto nezvedie prázdnymi rečami, lebo na neposlušných synov za to 
prichádza Boží hnev. Nemajte s nimi nič spoločné. Veď kedysi ste boli tmou, ale 
teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej 
dobrote, spravodlivosti a pravde.  Skúmajte, čo sa páči Pánovi, a nemajte účasť 
na neplodných skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte. Veď hanba je už len hovoriť 
o tom, čo potajomky páchajú.  No všetko, čo svetlo odhalí, stáva sa 
zjavným. Veď všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto je povedané: „Prebuď sa, ty, 
čo spíš, a vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kristus. “Dbajte teda dôkladne na to, ako si 
počínate; nie ako nemúdri, ale ako múdri.  Naplno využívajte čas, lebo dni sú 
zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. A neopíjajte sa 
vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení Duchom. Hovorte 
spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne, v srdci spievajte a oslavujte Pána, za 
všetko ustavične vzdávajte vďaky Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša 
Krista.  
Ženy a muži 
Navzájom sa podriaďujte v bázni pred Kristom.  Ženy svojim mužom ako 
Pánovi, pretože muž je hlavou ženy, ako aj Kristus, Spasiteľ tela, je hlavou 
Cirkvi. Ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak vo všetkom aj ženy 
mužom.  Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval Cirkev a vydal za 
ňu samého seba, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom; aby si 
pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, aby 
bola svätá a bez poškvrny. Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné telá. 
Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba.  Veď nikdy nikto nemal svoje telo v 



nenávisti, ale živí ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev,  pretože sme údmi jeho 
tela. Preto opustí človek otca i matku a priľne k svojej žene a budú dvaja jedno 
telo. Toto tajomstvo je veľké, no hovorím to vzhľadom na Krista a Cirkev. A tak 
i každý z vás bez výnimky nech tak miluje svoju ženu ako seba. A žena nech 
prejavuje mužovi úctu. 
List sv. apoštola Pavla Efezanom 6 
Deti a rodičia 
Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo tak je to spravodlivé. Cti svojho 
otca a svoju matku — to je prvé prikázanie s prisľúbením —, aby sa ti dobre 
vodilo a dlho si žil na zemi. A vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte 
ich prísne a napomínajte ich v Pánovi. 
Otroci a páni 
Otroci, z úprimného srdca poslúchajte svojich pozemských pánov ako Krista, s 
bázňou a chvením.  Neslúžte naoko ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako 
Kristovi otroci, ktorí z celej duše plnia Božiu vôľu. Ochotne slúžte ako Pánovi, a 
nie ako ľuďom.  Veď viete, že každý, kto vykoná niečo dobré, dostane odplatu 
od Pána, či otrok, či slobodný. A vy, páni, zaobchádzajte s nimi tak isto. Prestaňte 
sa vyhrážať; veď viete, že aj ich, aj váš Pán je v nebesiach a ten nikoho 
neuprednostňuje. 
Boj proti zlu 
Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.  Oblečte sa do plnej Božej 
výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi 
a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a proti 
duchom zla v nebesiach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň 
zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť.  Stojte teda! Bedrá si prepášte 
pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si na nohy pripravenosť na 
ohlasovanie evanjelia pokoja. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete 
uhasiť všetky ohnivé šípy toho Zlého. Vezmite si aj prilbu spásy a meč Ducha, 
ktorým je Božie slovo. V každom čase v Duchu proste vo všetkých modlitbách a 
prosbách. Pritom bdejte so všetkou vytrvalosťou a prosbou za všetkých 
svätých, aj za mňa, aby mi bolo dané pravé slovo, kedykoľvek prehovorím; aby 
som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia, ktorého vyslancom som v okovách, a 
slobodne ho ohlasoval, ako som povinný. 
Záverečné pozdravy 
Chcem, aby ste aj vy vedeli, čo je so mnou, čo robím, všetko vám oznámi 
Tychikus, milovaný brat a verný služobník v Pánovi. Poslal som ho k vám, aby 
ste sa o nás dozvedeli a aby potešil vaše srdcia.  Pokoj bratom a láska s vierou od 
Boha Otca a od Pána Ježiša Krista.  Milosť nech je so všetkými, ktorí milujú 
nášho Pána Ježiša Krista nehynúcou láskou. 

List sv. apoštola Pavla Filipanom 1a) 
Pozdrav 
Pavol a Timotej, služobníci Ježiša Krista, všetkým svätým v Kristovi 
Ježišovi, ktorí sú vo Filipách, aj biskupom a diakonom. Milosť vám a pokoj 
od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.  
Pavlova modlitba 
Ďakujem svojmu Bohu, kedykoľvek si na vás spomínam, vždy v každej mojej 
modlitbe, keď sa s radosťou modlím za vás všetkých,  že máte účasť na 
evanjeliu od prvého dňa až doteraz.  Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal 
dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša. A právom takto zmýšľam 
o vás všetkých. Veď vás nosím v srdci, lebo vy všetci máte účasť na milosti 
tak v mojich putách, ako aj pri ochrane a upevňovaní evanjelia. Veď Boh mi 
je svedkom, ako túžim po vás všetkých láskou Krista Ježiša. Modlím sa, aby 
vaša láska čoraz väčšmi rástla v poznaní a v každej skúsenosti, aby ste boli 
schopní rozoznávať, čo je podstatné, a aby ste boli čistí a bez úhony pre 
Kristov deň, naplnení ovocím spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na 
Božiu slávu a chválu. 
Pavlovo väznenie 
Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje so mnou, viac prospelo šíreniu 
evanjelia, takže to, že som v putách pre Krista, sa stalo známym v celej 
vládnej budove aj medzi všetkými ostatnými.  Mnohí z bratov v Pánovi, 
posilnení mojimi putami, v dôvere odvážnejšie a bez strachu hlásajú 
Slovo.  Niektorí síce hlásajú Krista zo závisti a nevraživosti, ale iní s dobrým 
úmyslom. Jedni to robia z lásky, lebo vedia, že som tu na obranu 
evanjelia,  iní však ohlasujú Krista z neznášanlivosti, nie úprimne, lebo si 
myslia, že mi v mojich putách spôsobia súženie.  Čo na tom! Len nech sa 
akýmkoľvek spôsobom, či naoko, alebo úprimne, zvestuje Kristus. Z toho sa 
radujem a aj sa budem radovať. Viem predsa, že mi to poslúži na spásu pre 
vašu modlitbu a pomoc Ducha Ježiša Krista. Túžobne očakávam a dúfam, že 
v ničom nebudem zahanbený, ale že so všetkou otvorenosťou, ako vždy aj 
teraz, bude oslávený Kristus na mojom tele, či životom, alebo smrťou. 
 

VÝZVA NA TENTO TÝŽDEŇ:  
Pokúsim sa v tomto týždni viac komunikovať s Bohom ako s Otcom, 

ktorému na mne záleží a miluje ma dokonalou láskou. Môžem mu 
ďakovať, prosiť ho, pochváliť ho, odprosiť ho. Hlavne nech je to od 

srdca, úprimné.  


