
FARSKÉ OZNAMY – 23. 9. 2019 – 29. 9. 2019 
 
 
 
 

Pondelok:    Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka 
23. 9.  
 

Utorok: Féria 
24. 9. 18.00 + Terézia a Milan  
 

Streda: Féria 
25. 9.          8.00 + Martin a František Budinskí 
 

Štvrtok: Sv.Kozmu a Damiána, mučeníkov, ľub. spom., adorácia 
26. 9. 18.00 – za zdravie a Božie pož. pre Zuzanu Budinskú 
  

Piatok: Sv. Vincenta de Paul, kňaza – za účastí detí 
27. 9. 18.00 + Helena, Štefan a Anna 
 

Sobota:         Sv. Václava, mučeníka, ľubovoľná spomienka 
28. 9.            8.00 - na úmysel 
 

Nedeľa:     26. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK, slávnosť 
29. 9. 10.00 – za veriacich farnosti   
 
 
 
 

Príležitostné oznamy: 

1. Bohu známa obetovala pre potreby farnosti 20,- Eur. Nech Pán Boh 

štedro odplatí Vašu štedrosť.  

2. Dnes je pravidelná zbierka pre potreby farnosti. 

3. O upratanie kostola v budúcom týždni prosíme sk. č. 8: Anna 

Krajčiová, Rozália Ferencová, Klaudia Brabcová, Tatiana Tivadarová, 

Vanesa Brezinová. 

4. Stretnutie Modlitby matiek bude v tomto týždni v piatok po sv. omši 

v pastoračnej miestnosti.  
   

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VÝCHODNÁ  
Východná 617, 032 32; www.farnostvychodna.sk  
Tel. 044/529 52 58, email: vychodna.fara@gmail.com 
 

ROK  
S NOVÝM ZÁKONOM 43 
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ĽUDIA V POSLEDNÝCH DŇOCH 
Uvedom si však, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú sebeckí, 
budú milovať peniaze, budú chvastaví, namyslení, rúhači, neposlušní voči 
rodičom, nevďační, bezbožní, neláskaví, neľútostní, ohovárači, nezdržanliví, 
bezohľadní, bez lásky k dobru,zradcovia, nerozvážni, namyslení, viac milujúci 
rozkoše ako Boha.Budú mať výzor nábožnosti, ale jej moc budú popierať. Aj od 
týchto sa odvracaj. 
Niektorí spomedzi nich totiž vnikajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy, 
obťažené hriechmi a vedené rozličnými žiadosťami, ktoré sa stále učia, a nikdy 
nemôžu spoznať pravdu. 
Ako sa Jannés a Jambrés postavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo ľudia protivia 
pravde. Sú to ľudia so skazenou mysľou a neosvedčení vo viere. Ale s ich 
úspechmi je už koniec, lebo ich nerozumnosť sa stane zjavnou všetkým, ako sa 
stala aj nerozumnosť tamtých dvoch. 
POSLEDNÉ POVERENIE TIMOTEJOVI 
Ty si však dôsledne nasledoval moje učenie, správanie, predsavzatie, vieru, 
trpezlivosť, lásku, vytrvalosť, moje prenasledovania, utrpenia, ktoré ma postihli 
v Antiochii, Ikóniu, Lystre. Aké prenasledovania som zniesol! A zo všetkých ma 
Pán vytrhol. A všetci, čo chcú žiť zbožne v Ježišovi Kristovi, budú 
prenasledovaní. Ale zlí ľudia a podvodníci budú napredovať v zlom, budú 
zvádzať a budú zvádzaní. Ty však zostaň v tom, čomu si sa naučil a čo ti je 
zverené, veď vieš, od koho si sa to naučil, a pretože od detstva poznáš sväté 
Písma, ktoré ti môžu dať múdrosť na spásu, a to vierou v Ježiša Krista. Celé 
Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v 
spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. 
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Pred Bohom a Ježišom Kristom, ktorý bude súdiť živých aj mŕtvych, ťa 
zaprisahávam v mene jeho zjavenia a jeho kráľovstva: Hlásaj slovo, naliehaj vo 
vhodný i nevhodný čas, presviedčaj, karhaj, povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou 
a ponaučením. Príde totiž čas, keď ľudia neznesú zdravú náuku, ale podľa 



vlastných žiadostí sa budú zháňať za učiteľmi, aby im šteklili uši, odvrátia sluch 
od pravdy a priklonia sa k bájam. Ale ty buď vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, 
konaj dielo zvestovateľa evanjelia a dôsledne plň svoju službu. Ja mám byť už 
obetovaný, nastal už čas môjho odchodu. Dobrý boj som dobojoval, beh som 
dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý 
mi dá v onen deň Pán, spravodlivý sudca, no nie iba mne, ale aj všetkým, čo s 
láskou očakávajú jeho zjavenie.  
OSOBNÉ POKYNY 
Usiluj sa čím skôr prísť ku mne. Démas ma totiž opustil, lebo si zamiloval terajší 
svet, a odišiel do Tesaloniky, Krescent do Galácie, Títus do Dalmácie. Iba Lukáš 
je so mnou. Vezmi Marka a priveď ho so sebou, pretože mi bude užitočný v 
službe. Tychika som však poslal do Efezu. Keď prídeš, prines plášť, ktorý som 
nechal v Troade u Karpa. Prines aj knihy, najmä pergameny. Mnoho zla mi 
spôsobil kováč Alexander. Pán mu odplatí podľa jeho skutkov. Aj ty sa ho chráň, 
lebo sa veľmi staval proti našim slovám. Pri mojej prvej obrane nikto nebol pri 
mne, všetci ma opustili. Nech sa im to nezaráta. Pán však stál pri mne a 
posilňoval ma, aby skrze mňa bola dovŕšená zvesť a aby ju počuli všetky národy. 
A bol som vytrhnutý z tlamy leva. Pán ma vytrhne zo všetkého zlého diela a 
zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen.  
ZÁVEREČNÉ POZDRAVY 
Pozdrav Prisku a Akvilu i Oneziforovu rodinu. Erastus zostal v Korinte, Trofima 
som však nechal chorého v Miléte. Usiluj sa prísť pred zimou. Pozdravuje ťa 
Eubúlus a Pudens, Linus a Klaudia i všetci bratia. Pán nech je s tvojím duchom. 
Milosť s vami. 
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Pavol, služobník Boha a apoštol Ježiša Krista, pre vieru Božích vyvolených a pre 
poznanie pravdy, ktorá je v súlade s nábožnosťou, v nádeji na večný život, ktorý 
prisľúbil pravdivý Boh pred večnými vekmi. V určenom čase však zjavil svoje 
slovo v hlásaní, ktoré mi bolo zverené v súlade s príkazom nášho Spasiteľa, 
Boha. Títovi, svojmu pravému synovi v spoločnej viere: Milosť a pokoj od Boha 
Otca a Ježiša Krista, nášho Spasiteľa.  
TÍTOVA ČINNOSŤ NA KRÉTE 
Preto som ťa nechal na Kréte, aby si dal do poriadku, čo ešte ostáva, a aby si v 
mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal: má to byť bezúhonný muž, jednej 
ženy, má mať veriace deti, ktoré nie sú obviňované z neviazaného života a 
neposlušnosti. Veď biskup ako Boží správca musí byť bezúhonný, nie samoľúby, 
nie hnevlivý, nie pijan, nie bitkár, nesmie túžiť po nečestnom zisku, ale byť 
pohostinný, musí milovať dobro, musí byť uvážlivý, spravodlivý, zbožný, 
zdržanlivý. Musí sa pridŕžať spoľahlivého slova podľa učenia, má byť schopný 

povzbudzovať v zdravom učení i usvedčovať odporcov. Je totiž mnoho 
neposlušných, táravých a zvodcov, najmä medzi obrezanými. Tých treba umlčať, 
veď rozvracajú celé domácnosti, keď pre nečestný zisk učia, čo sa nesmie. Ich 
vlastný prorok, jeden spomedzi nich, povedal: Kréťania sú ustaviční klamári, zlé 
zvieratá, lenivé bruchá. Toto svedectvo je pravdivé. Preto ich prísne karhaj, aby 
ozdraveli vo viere. Nech sa nepridŕžajú židovských bájí a prikázaní ľudí, ktorí sa 
odvrátili od pravdy. Čistým je všetko čisté. Ale poškvrneným a neveriacim nič 
nie je čisté, naopak, poškvrnený je aj ich rozum, aj svedomie. Vyhlasujú, že 
poznajú Boha, ale skutkami to popierajú. Sú odporní a neposlušní a nie sú súci 
na nijaký dobrý skutok. 
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Ty však hovor, čo je v súlade so zdravou náukou. Starší muži nech sú triezvi, 
úctyhodní, uvážliví, zdraví vo viere, láske, vytrvalosti. Takisto staršie ženy nech 
sa správajú, ako sa patrí na svätých, nech neohovárajú, nech nie sú zotročené 
mnohým vínom, nech učia to, čo je dobré, aby viedli mladšie ženy k rozumnosti, 
aby milovali svojich mužov a deti, aby boli uvážlivé, čisté, aby sa starali o 
domácnosť, aby boli dobré, poddané vlastným mužom, aby Božie slovo nebolo 
vystavené rúhaniu. Takisto napomínaj mladších mužov, aby boli rozumní vo 
všetkom. Ty sám buď vzorom dobrých skutkov. V náuke preukáž neporušenosť, 
poctivosť, nech je to zdravé nespochybniteľné slovo, aby sa protivník zahanbil, 
keď nebude môcť o nás povedať nič zlé. Otroci nech sú vo všetkom poddaní 
svojim pánom, nech sú ochotní, nech neodvrávajú, nech nič nespreneveria, 
naopak, nech preukazujú všestrannú a úplnú vernosť, aby v každom ohľade boli 
z každej stránky ozdobou učenia o našom Spasiteľovi, Bohu. Zjavila sa totiž 
Božia milosť prinášajúca spásu všetkým ľuďom, ktorá nás vychováva, aby sme 
sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v terajšom veku rozvážne, 
spravodlivo a nábožne, a očakávali blahoslavené splnenie nádeje a príchod slávy 
veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista. On vydal za nás seba samého, aby 
nás vykúpil z každej neprávosti a aby si očistil svoj vyvolený ľud, ktorý sa horlivo 
usiluje o dobré skutky. Toto hovor, takto napomínaj a karhaj so všetkou 
autoritou. Nech tebou nikto nepohŕda. 
 

VÝZVA NA TENTO TÝŽDEŇ:  
Budem sa snažiť byť verný aj v tom najmenšom, lebo: „Kto je verný 
v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je 

nepoctivý aj vo veľkom.“  
DOMÁCA ÚLOHA PRE DETI A MLADÝCH:  

Budem si viac všímať dobro a krásu. Aspoň troch ľudí pochválim a 
povzbudím. 


