
FARSKÉ OZNAMY – 16. 9. 2019 – 22. 9. 2019 
 
 
 

Pondelok:  Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, muč. , spomienka 
16. 9.  
 

Utorok: Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a uč. Cirkvi, ľub. spomienka 
17. 9. 18.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Štefániu 
 

Streda: Féria, kántrový deň - poďakovanie za úrodu 
18. 9.          8.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíru 
 

Štvrtok: Sv. Januára, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka 
19. 9. 18.00 – za zdravie Božie požehnanie pre Máriu 
  

Piatok: Sv. Ondreja a Pavla a spoločníkov muč. – za účastí detí 
20. 9. 18.00 – za zdravie a Božie pož. rod. Štofilovej a Petrovičovej 
 

Sobota:        Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok 
21. 9.            8.00 + František Dunajský 
 

Nedeľa:     25. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK, slávnosť 
22. 9. 10.00 – za veriacich farnosti   
 
 
 
 
 

Príležitostné oznamy: 

1. Bohu známa obetovala pre potreby farnosti 50,- Eur a 20,- Eur. Nech Pán Boh 
štedro odplatí Vašu štedrosť.  

2. Za  upratanie kostola ďakujeme sk. č. 7  
3. Dnes po sv. omši  15.9. pozývam na stretnutie v kostole všetkých, ktorí sú 

prihlásení na Púť do Svätej Zeme.  
4. Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Záväzný 

je iba jeden deň. Obsahom jesenných kántrových dní je Poďakovanie za úrodu. 
5. Stretnutie Modlitby matiek bude v tomto týždni v piatok po sv. omši 

v pastoračnej miestnosti.  
6. Na budúcu nedeľu je v Bratislave Národný pochod za život. Misiou Národného 

pochodu za život je verejným spôsobom na celoslovenskej úrovni vyjadriť túžbu 
a žiadosť po tom, aby bol chránený život každého človeka.  Všetky potrebné 
informácie sú na www.pochodzazivot.sk. 

7. Na budúci týždeň v nedeľu bude pravidelná zbierka pre potreby farnosti. 
8. Na nástenke je plagát o pripravovanej Diecéznej škole viery II. K tejto škole 

nám poslal diecézny otec biskup list.   

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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Prvý list sv. apoštola Pavla Timotejovi 6 
Všetci otroci, čo sú pod jarmom, nech majú svojich pánov v náležitej úcte, aby 
nebolo potupované Božie meno a naše učenie. Tí, čo majú veriacich pánov, nech 
ich neznevažujú preto, že sú bratmi, ale nech im o to ochotnejšie slúžia, lebo tí, 
čo majú úžitok z dobrého diela, sú veriaci a milovaní.Toto uč a povzbudzuj.  
Falošné učenie a pravé bohatstvo 
Toto uč a prikazuj. Ak niekto učí inak a nepridržiava sa zdravých slov nášho Pána 
Ježiša Krista ani učenia pravej zbožnosti, je namyslený, ničomu nerozumie a 
chorobne rád sa škriepi a háda o slová. Z toho vzniká závisť, svár, rúhania, 
zlomyseľné upodozrievania,  vzájomné nezhody ľudí, ktorí majú zvrátenú 
myseľ. Sú to ľudia, ktorým chýba pravda a domnievajú sa, že zbožnosť je 
prostriedok zisku. Veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so 
spokojnosťou.  Nič sme si totiž nepriniesli na svet a nič si z neho nemôžeme 
odniesť. Ak máme pokrm a odev, buďme s tým spokojní.  Lebo tí, čo chcú 
zbohatnúť, upadajú do osídel pokušenia a sú pod vplyvom mnohých 
nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Veď 
koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z 
cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí.  
Dobrý boj viery 
Ty však, Boží človek, sa tomu vyhýbaj! Usiluj sa o spravodlivosť, zbožnosť, 
vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery a chop sa večného 
života, do ktorého si povolaný a ku ktorému si sa prihlásil dobrým vyznaním pred 
mnohými svedkami. Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a 
pred Ježišom Kristom, ktorý vydal svedectvo svojím dobrým vyznaním pred 
Pontským Pilátom: Zachovaj tento príkaz bez poškvrny a bez úhony až do 
zjavenia sa nášho Pána Ježiša Krista,  ktoré v určenom čase ukáže blahoslavený 
a jediný Panovník, Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich, on, ktorý jediný má 
nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a ani 
nemôže vidieť. Jemu česť a večná moc. Amen.  Bohatým v terajšom veku 
prikazuj, aby neboli namyslení a neskladali nádej v neisté bohatstvo, ale v Boha, 
ktorý nás štedro zabezpečuje všetkým, čo potrebujeme. Prikazuj im, aby konali 
dobro, aby boli bohatí na dobré skutky, boli štedrí a vedeli sa rozdeliť s 



inými.  Tak si budú zhromažďovať poklad ako dobrý základ do budúcnosti, aby 
uchopili skutočný život.  Timotej, zachovávaj, čo ti bolo zverené. Vyhýbaj sa 
bezbožným prázdnym rečiam a protikladným tvrdeniam, ktoré sa falošne 
nazývajú poznaním. Niektorí, čo sa k nemu priznávajú, zblúdili od viery. Milosť 
nech je s vami! 
Druhý list sv. apoštola Pavla Timotejovi 1 
Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, podľa prisľúbenia života v Ježišovi 
Kristovi,  milovanému synovi Timotejovi. Milosť, milosrdenstvo a pokoj od 
Boha Otca a Krista Ježiša, nášho Pána. 
Vernosť evanjeliu 
Ďakujem Bohu, ktorému slúžim ako moji predkovia s čistým svedomím, keď 
neprestajne dňom i nocou vo svojich prosbách spomínam na teba. Keď si 
spomínam na tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby som bol naplnený 
radosťou.  Pripomínam si tvoju úprimnú vieru, akú mala už tvoja stará mama 
Lóis i tvoja matka Euniké a ktorú máš, ako som presvedčený, aj ty. Preto ti 
pripomínam, aby si roznecoval oheň Božieho daru, ktorý si dostal vkladaním 
mojich rúk. Boh nám totiž nedal ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a 
rozvahy. Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, 
ale spolu so mnou znášaj utrpenie za evanjelium, posilňovaný Božou mocou. Boh 
nás zachránil a povolal svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa 
svojho vlastného rozhodnutia a milosti, ktorú nám dal v Ježišovi Kristovi pred 
večnými vekmi. Táto milosť sa teraz stala známou zjavením nášho Spasiteľa 
Ježiša Krista; on odstránil smrť a svojím evanjeliom vyviedol na svetlo život a 
neporušiteľnosť. Ja som bol ustanovený za hlásateľa, apoštola a učiteľatohto 
evanjelia. Preto aj toto trpím, ale nehanbím sa, veď viem, komu som uveril, a 
som presvedčený, že on má moc zachovať, čo mi bolo zverené, až do onoho 
dňa. Ako vzor zdravých rečí maj to, čo si počul odo mňa vo viere a láske v 
Ježišovi Kristovi.  Pomocou Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás, zachovávaj to 
dobré, čo ti bolo zverené.  Vieš, že sa odo mňa odvrátili všetci, čo sú v Ázii, 
medzi nimi Fygelus a Hermogenés.  Kiež Pán preukáže milosrdenstvo 
Oneziforovmu domu, lebo ma mnohokrát potešil a nehanbil sa za moje 
okovy,  no keď prišiel do Ríma, usilovne ma hľadal a aj ma našiel.  Kiež mu Pán 
dá, aby u neho našiel milosrdenstvo v onen deň. Ty vieš najlepšie, koľké služby 
mi preukázal v Efeze. 
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Dobrý vojak Ježiša Krista 
Ty teda, syn môj, posilňuj sa milosťou v Ježišovi Kristovi  a to, čo si skrze 
mnohých svedkov počul odo mňa, predkladaj verným ľuďom, ktorí budú schopní 
učiť aj iných.  Spolu so mnou znášaj utrpenie ako dobrý vojak Ježiša Krista.  Kto 

bojuje, nemieša sa do záležitostí všedného života, aby sa zapáčil veliteľovi, ktorý 
ho najal do služby.  A ak niekto preteká, nedostane veniec, ak nepreteká podľa 
pravidiel.  Roľník, ktorý namáhavo pracuje, má ako prvý dostať podiel z 
úrody. Rozmýšľaj, o čom hovorím. Pán ti dá porozumieť všetkému.  Maj na 
pamäti Ježiša Krista, vzkrieseného z mŕtvych, z Dávidovho potomstva, podľa 
môjho evanjelia, pre ktoré znášam utrpenie a dokonca i okovy ako zločinec. Ale 
Božie slovo nie je spútané.  A tak všetko znášam pre vyvolených, aby aj oni 
dosiahli spásu v Ježišovi Kristovi a večnú slávu.  Spoľahlivé je toto slovo: Ak 
sme spolu s ním zomreli, spolu s ním budeme aj žiť;  ak vytrváme, spolu s ním 
budeme aj kraľovať; ak ho zaprieme, aj on zaprie nás;ak sme neverní, on zostáva 
verný, veď nemôže zaprieť seba samého. 
Osvedčený pracovník 
Toto pripomínaj a dôrazne ich varuj pred Bohom, aby sa nepúšťali do hádok o 
slová, veď to nie je na nič užitočné; vedie to iba do záhuby tých, čo ich 
počúvajú. Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracovník, ktorý sa nemá za čo 
hanbiť a správne podáva slovo pravdy.  Vyhýbaj sa bezbožným prázdnym 
rečiam, lebo takíto ľudia budú čoraz väčšmi postupovať v bezbožnosti. Ich slovo 
sa bude šíriť ako rakovina. Patria k nim Hymeneus a Filétus. Oni zablúdili ďaleko 
od pravdy, keď hovoria, že zmŕtvychvstanie už bolo, a podvracajú vieru 
niektorých.  Ale pevný Boží základ stojí a má túto pečať: Pán poznal tých, čo sú 
jeho a „Nech sa odvráti od neprávosti každý, kto vyslovuje Pánovo meno.“ Vo 
veľkom dome sú nielen zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené; jedny 
slúžia na vznešený cieľ, druhé na všedný. Ak sa teda niekto očistí od týchto vecí, 
bude nádobou na vznešený cieľ, posvätenou, užitočnou Pánovi, pripravenou na 
každé dobré dielo.  Utekaj pred mladíckymi žiadosťami, ponáhľaj sa však za 
spravodlivosťou, vierou, láskou, pokojom spolu s tými, čo z čistého srdca 
vzývajú Pána. Odmietaj bláznivé a neužitočné škriepky, veď vieš, že vyvolávajú 
iba rozbroje.  Pánov služobník sa nemá hádať, ale má byť láskavý ku všetkým, 
schopný učiť a trpezlivý v znášaní zla. Musí vedieť vľúdne naprávať odporcov; 
možno im raz Boh dá konať pokánie, aby poznali pravdu a unikli z diablovho 
osídla, do ktorého sa dali chytiť a boli mu po vôli. 
 
 

VÝZVA NA TENTO TÝŽDEŇ:  
Položím na oltár obety niečo, čo je pre mňa vzácne. 

 
DOMÁCA ÚLOHA PRE DETI A MLADÝCH:  

Budem sa snažiť modliť lepšie a častejšie.  


