
FARSKÉ OZNAMY – 26. 8. 2019 – 1. 9. 2019 
 

Pondelok:    Féria 
26. 8.  
 

Utorok: Sv. Moniky, spomienka 
27. 8. 18.00 + Jozef Strelecký (10. výročie smrti) 
 

Streda: Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 
28. 8.          8.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu Bobulovú 
 

Štvrtok: Mučenícka smrť sv. Jána Krsiteľa, spomienka 
29. 8. 18.00 + Jozef a Eva Žiakoví 
  

Piatok: Féria 
30. 8. 18.00 + Nataša Žigová 
 

Sobota:        Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 
31. 8.            8.00 + Anna a Michal 
 

Nedeľa:     22. NEDEĽA V OBDOBÍ CER ROK, slávnosť 
1. 9. 10.00 – za veriacich farnosti   
 
 
 
 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Z krstu Ivana Grycenka obetovali na kostol a potreby farnosti 500,-EUR, 

z pohrebu Jaroslava Korienka obetovali na kostol 100,-EUR a z krstu 
Tomáša Lehotského obetovali na kostol 50,-EUR, z farnosti Spišská Teplica 
obetovali pre potreby farnosti 50,- EUR. Nech Pán Boh štedro odplatí Vašu 
štedrosť. 

2. O upratanie kostola prosíme sk. č. 6.: Jana Halková, Mária Bartková 650, 
Anna Kohútová, Eva Rothová. 

3. Stretnutie Modlitby matiek bude v tomto týždni v piatok po sv. omši 
v pastoračnej miestnosti.  

4. V piatok večer sme skončili detský tábor, veľmi chceme poďakovať za 
vašu štedrosť a pomoc. Zažívali sme ochotu, spolupatričnosť a nasadenie. 
Veľká vďaka patrí všetkým animátorom, ktorí investovali veľmi veľa času, 
energie a síl do prípravy a realizácie tábora. Spoločne dokážeme veľmi veľa. 
Nech Vám všetkým Pán Boh odplatí mnohonásobne.  

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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Preto, keď sme to už nemohli ďalej vydržať, rozhodli sme sa, že ostaneme v 
Aténach sami. Timoteja, nášho brata a Božieho spolupracovníka v práci pre 
Kristovo evanjelium, sme poslali, aby vás upevnil a povzbudil vo viere, aby 
sa nikto nedal otriasť týmito súženiami. Sami totiž viete, že je to náš 
údel. Veď aj keď sme boli u vás, vopred sme vám povedali, že na nás prídu 
súženia. Tak, ako viete, sa aj stalo. Preto aj ja, keď som to už nemohol ďalej 
vydržať, poslal som ho, aby som sa dozvedel o vašej viere, či vás azda 
pokušiteľ nepokúšal a či naša námaha nevyšla nazmar.  A teraz, keď Timotej 
prišiel od vás k nám a keď nám priniesol radostnú správu o vašej viere a láske 
a že si na nás stále v dobrom spomínate a túžite nás vidieť — ako aj my vás 
—, pri všetkej svojej tiesni a súžení sme sa, bratia, potešili pre vašu 
vieru, pretože teraz akoby sme ožili, keď vy stojíte pevne v Pánovi.  Veď 
akou vďakou za vás sa môžeme Bohu odplatiť za všetku radosť, ktorú z vás 
máme pred naším Bohom? Vo dne v noci preveľmi prosíme, aby sme uzreli 
vašu tvár a doplnili, čo ešte chýba vašej viere.  Sám náš Boh a Otec i náš Pán 
Ježiš nech upriamia našu cestu k vám!  A nech vás Pán zveľadí a obohatí 
vašou vzájomnou láskou aj takou láskou k všetkým, akú máme my k 
vám. Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svätosti pred naším 
Bohom a Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými. Amen. 
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Život milý Bohu 
Napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánovi Ježišovi, aby ste 
stále viac rástli v tom, čo ste prijali od nás: ako máte žiť a páčiť sa Bohu, čo 
už aj žijete. Veď viete, aké príkazy sme vám dali v mene Pána Ježiša.  Lebo 
toto je Božia vôľa: vaše posvätenie, aby ste sa zdržiavali smilstva a každý z 
vás aby vedel žiť so svojou vlastnou ženou sväto a s úctou, nie s náruživou 
žiadostivosťou ako pohania, ktorí nepoznajú Boha. V tejto veci nech nikto 
nevybočuje z medzí a nech nepodvádza svojho brata, pretože Pán sa za to 
všetko pomstí, ako sme vám to už prv povedali a dosvedčili. Veď Boh nás 



nepovolal k nečistote, ale k posväteniu. Kto teda toto odmieta, neodmieta 
človeka, ale Boha, ktorý vám dáva svojho Svätého Ducha.  O bratskej láske 
vám netreba písať, lebo sám Boh vás naučil navzájom sa milovať. A vy sa tak 
i správate k všetkým bratom po celom Macedónsku. No napomíname vás, 
bratia, aby ste v tom stále viac rástli, a usilovali sa pokojne žiť, konať si svoje 
povinnosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali; aby ste sa 
počestne správali voči tým, čo sú mimo a nič ste nepotrebovali. 
Pánov príchod 
Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa 
nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a 
vstal z mŕtvych, tak Boh skrze Ježiša privedie spolu s ním aj tých, čo 
zosnuli.  Toto vám totiž hovoríme podľa Pánovho slova: My, ktorí zostaneme 
nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme zosnulých. Lebo vo chvíli, keď 
zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi z neba a prví 
vstanú tí, čo zomreli v Kristovi; potom my, ktorí zostaneme nažive, spolu s 
nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak 
navždy s Pánom. Potešujte sa navzájom týmito slovami. 
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Netreba vám, bratia, písať o časoch a určených chvíľach, lebo sami veľmi 
dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. Keď budú hovoriť: „Je 
pokoj a istota!“, vtedy ich znenazdania prepadne záhuba ako pôrodné bolesti 
rodičku a neuniknú. No vy, bratia, nežijete v tme, aby vás ten deň prekvapil 
ako zlodej.  Veď všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani 
tme. Nespime teda ako tí druhí, ale bdejme a buďme triezvi. Lebo tí, čo spia, 
spia v noci a opilci sa v noci opíjajú. Ale my, čo patríme dňu, buďme triezvi, 
oblečme si pancier viery a lásky a ako prilbu nádej spásy.Veď Boh nás neurčil 
na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý 
zomrel za nás, aby sme spolu s ním žili — či bdieme a či spíme. Preto sa 
navzájom napomínajte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte. 
Záverečné povzbudenia a pozdravy 
Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo s námahou pôsobia medzi vami, 
sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás. Nadovšetko si ich vážte 
a milujte pre ich dielo. Nažívajte medzi sebou v pokoji. Napomíname vás 
však, bratia: usmerňujte neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte 
sa slabých, voči všetkým buďte trpezliví. Hľaďte, aby sa nikto nikomu 
neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči 
všetkým.  Ustavične sa radujte.  Neprestajne sa modlite. Za všetko vzdávajte 
vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi. Ducha 

neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte, ale všetko skúmajte; dobrého sa 
držte!Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!  A sám Boh pokoja nech vás 
celých posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech vášho ducha 
zachová neporušeného a dušu i telo bez úhony. Verný je ten, ktorý vás 
povoláva — on to aj urobí.  Bratia, modlite sa aj za nás.  Pozdravte všetkých 
bratov svätým bozkom. Zaprisahávam vás v Pánovi, aby ste tento list dali 
prečítať všetkým bratom.  Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami! 
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Pozdrav 
Pavol, Silván a Timotej tesalonickej cirkvi v Bohu, našom Otcovi, a v Pánovi 
Ježišovi Kristovi. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša 
Krista. 
Súd pri Kristovom príchode 
Bratia, sme povinní ustavične ďakovať za vás Bohu, ako sa sluší, pretože vaša 
viera nadmieru rastie a vzájomná láska každého z vás všetkých sa 
rozhojňuje. A tak sa aj my vami chválime v Božích cirkvách pre vašu 
vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré 
znášate. Ony sú dôkazom spravodlivého Božieho súdu, aby ste boli uznaní za 
hodných Božieho kráľovstva, za ktoré aj trpíte. Spravodlivé je totiž u Boha, 
že súžením odplatí tým, čo vás sužujú, ale vám, ktorí ste sužovaní, odplatí 
odpočinkom spolu s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej 
moci, aby v plameni ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú 
neposlušní evanjeliu nášho Pána Ježiša. Za trest sa dostanú do večnej záhuby, 
ďaleko od Pánovej tváre a od slávy jeho moci. To bude v ten deň, keď príde, 
aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný všetkými, ktorí uverili, 
pretože aj vy ste uverili nášmu svedectvu. Preto sa i stále modlíme za vás a 
za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý 
dobrý zámer a dielo viery, aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo 
vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. 
 

VÝZVA NA TENTO TÝŽDEŇ:  
Ježiš v dnešnom evanjeliu povedal niektorým ľuďom, aj napriek 

tomu, že s ním jedli a počúvali jeho učenie: „Ja neviem odkiaľ ste...“ 
Čo môžeme urobiť preto, aby sme nepočuli také slová my?  Môžeme 
sa svojím životom viac hlásiť ku Kristovi a nepozerať až tak na to, 

čo povedia iní ľudia. Čo preto konkrétne urobíme? 


