
FARSKÉ OZNAMY – 16. 12. 2019 – 22. 12. 2019 
 
 

Pondelok:      Féria 
16. 12. 17.00  + Vladimír Sabaka ml. (10. výročie) 
 

Utorok: Féria 
17. 12. 17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu 
 

Streda: Féria 
18. 12.          8.00 + Terézia a Milan 
 

Štvrtok: Féria  
19. 12.   
  

Piatok: Féria, za účastí detí 
20. 12. 17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Annu s rodinou 
 

Sobota:          Rorátna sv. omša 
21. 12.           6.15 - za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíru 
 

Nedeľa:     4. ADVENTNÁ NEDEĽA - GAUDETE, slávnosť  
22. 12. 10.00 – za veriacich farnosti 
 
 
 
 

Príležitostné oznamy: 

1. Dnešná nedeľa je Tretia adventná nedeľa –nedeľa Gaudete. 
2. Bohu známi prispeli na kostol a pre potreby farnosti 50,- Eur a 20,- Eur.  

Pán Boh nech odplatí  štedro vašu štedrosť. 
1. Ďakujeme za upratanie kostola sk. č. 4.  
3. Stretnutie Modlitby matiek bude v tomto týždni v piatok po sv. omši 

v pastoračnej miestnosti. 
4. Nácvik Jasličkovej pobožnosti s deťmi a mladými bude v piatok po sv. omši 

a tiež aj v nedeľu po sv. omši v kostole. Deti a mladých v prípade potreby 
rozvezieme domov. 

5. Predvianočné spovedanie bude v našej farnosti 21.12. v sobotu od 9.15 do 
9.45, prosím aby sme sa dobre na túto sv. spoveď pripravili a prišli v čo 
najväčšom počte. 

6. Spovedať budem stále 30 min. pred svätými omšami s výnimkou Rorátnej sv. 
omše. 

7. Vianoce bez prežitia Vianočnej podstaty budú len vonkajšími sviatkami, 
pozývam nás všetkých k  malým denným zastaveniam, aby sme si pripomínali 
a prehlbovali v našom prežívaní veľkosť toho, že Boh prichádza na zem. 

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 55 
 
Druhý Jánov list 1 
Pozdrav 
Starší, vyvolenej Panej a jej deťom, ktoré opravdivo milujem, no nielen ja, 
ale aj všetci, čo spoznali pravdu, vďaka pravde, ktorá zostáva v nás a bude s 
nami naveky: milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i Ježiša Krista, 
Otcovho Syna, bude s nami v pravde a láske.  
Pravda a láska 
Veľmi som sa zaradoval, že som medzi tvojimi deťmi našiel také, čo žijú v 
pravde, ako sme dostali prikázanie od Otca. A teraz ťa, Pani, prosím — nie 
akoby som ti písal nové prikázanie, ale to, ktoré sme mali od začiatku — 
milujme sa navzájom. A to je láska: žiť podľa jeho prikázaní. To prikázanie, 
ktoré ste počuli od začiatku, je, aby ste žili v láske. Veď do sveta vyšlo mnoho 
zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je ten zvodca a 
antikrist. Dávajte si pozor, aby ste nestratili to, na čom ste pracovali, ale aby 
ste dostali úplnú odmenu. Každý, kto zachádza ďalej a neostáva v Kristovom 
učení, nemá Boha; kto zostáva v tom učení, má aj Otca, aj Syna. Ak k vám 
niekto prichádza a neprináša toto učenie, neprijmite ho do domu, ani ho 
nepozdravte; lebo kto ho pozdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch.  
Pozdravy 
Mnoho by som vám mal písať, no nechcel som to zveriť papieru a atramentu, 
dúfam však, že sa dostanem k vám a porozprávame sa tvárou v tvár, aby naša 
radosť bola úplná. Pozdravujú ťa deti tvojej vyvolenej sestry. 
 
Tretí Jánov list 1 
Starší, milovanému Gájovi, ktorého milujem v pravde. Milovaný, modlím sa, 
aby sa ti vo všetkom darilo a bol si zdravý, tak ako sa darí tvojej duši. Lebo 
som sa veľmi zaradoval, keď prišli bratia a vydávali svedectvo o tvojej 
vernosti pravde a o tom, ako naozaj kráčaš v pravde. Nemám väčšej radosti, 
ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde.  



Gájova spolupráca 
Milovaný, verne konáš všetko, čo robíš pre bratov, hoci sú cudzinci.Oni 
vydali pred cirkvou svedectvo o tvojej láske. A dobre urobíš, keď ich 
vypravíš, ako sa patrí pred Bohom. Veď pre jeho meno sa vydali na cestu a 
nič neprijímajú od pohanov. My sa teda máme takýchto ujímať, aby sme 
mohli spoločne pracovať pre pravdu.  
Diotrefov odpor 
Niečo som už cirkvi napísal, ale Diotrefes, ktorý chce byť prvý medzi nimi, 
nás neprijíma. Preto až prídem, pripomeniem jeho skutky, ktoré pácha, keď 
nás zlomyseľne ohovára. Akoby mu to však nestačilo, ani sám neprijíma 
bratov a tým, čo by ich chceli prijať, bráni a vylučuje ich z cirkvi. Milovaný, 
nenasleduj zlé, ale dobré. Kto robí dobre, je z Boha; kto robí zle, nevidel 
Boha. O Demetriovi všetci vydávajú dobré svedectvo, aj samotná pravda. Aj 
my vydávame svedectvo a ty vieš, že naše svedectvo je pravdivé.  
Pozdravy 
Mnoho by som ti mal písať, ale nechcem to zveriť atramentu a peru.Dúfam 
však, že ťa čoskoro uvidím a porozprávame sa z tváre do tváre.Pokoj nech je 
s tebou! Pozdravujú ťa priatelia. Pozdravuj osobne každého z priateľov! 
Júdov list 
Pozdrav 
Júda, služobník Ježiša Krista, brat Jakuba, povolaným, ktorí sú od Boha Otca 
milovaní a Ježišom Kristom chránení: milosrdenstvo vám i pokoj a láska v 
hojnosti!  
Odsúdenie falošných učiteľov 
Milovaní, veľmi som sa usiloval napísať vám o našej spoločnej spáse; teraz 
pokladám za nevyhnutné napísať vám a napomenúť vás, aby ste bojovali za 
vieru raz navždy odovzdanú svätým. Vkradli sa totiž medzi vás niektorí 
ľudia, o ktorých bol už dávno napísaný súdny výrok. Sú to bezbožníci, ktorí 
zamieňajú milosť nášho Boha za výstrednosti a zapierajú jediného vládcu a 
nášho Pána, Ježiša Krista. Chcem vám pripomenúť, hoci to už raz viete, že 
Ježiš zachránil ľud z egyptskej krajiny a potom zahubil tých, čo 
neuverili. Anjelov však, ktorí si nezachovali svoju pôvodnú hodnosť, ale 
opustili svoj vlastný príbytok, drží v temnote vo večných putách pre súd 
veľkého dňa.Rovnako ako Sodoma a Gomora aj okolité mestá, ktoré sa 
podobným spôsobom oddali smilstvu a náhlili sa za iným telom, podstupujú 
trest vo večnom ohni a sú výstrahou. Podobne aj títo blúznivci poškvrňujú 
telo, neuznávajú autoritu nad sebou a rúhajú sa nadzemským 

mocnostiam. Veď archanjel Michal, keď sa prel v hádke s diablom o 
Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť nad ním rúhavý súd, iba čo povedal: 
„Nech ťa Pán potrestá!“ No títo sa rúhajú tomu, čo nepoznajú. Hynú vo 
všetkom, čo od prirodzenosti poznajú ako nerozumné zvieratá. Beda im, 
pretože sa vydali Kainovou cestou, za peniaze sa nechali vtiahnuť do bludu 
Bileáma, až zahynuli v Korachovej vzbure. Sú poškvrnou na vašich hodoch 
lásky, kde spolu s vami bez hanby hodujú a pasú sami seba; sú oblaky bez 
dažďa unášané vetrom sem a ta, jesenné stromy bez ovocia, dvakrát odumreté 
a vykorenené; divoké morské vlny, vrhajúce ako penu vlastné hanebnosti; 
bludné hviezdy, pre ktoré je naveky pripravená mrákava tmy. Aj o nich 
prorokoval Henoch, siedmy po Adamovi, keď povedal: „Hľa, prišiel Pán s 
desaťtisícmi svojich svätých, aby vykonal súd nad všetkými a usvedčil 
všetkých ľudí zo všetkých ich bezbožných skutkov, ktorými páchali 
bezbožnosť, a zo všetkých vzdorovitých rečí, ktoré bezbožní hriešnici 
hovorili proti nemu.“ Sú to šomrajúci nespokojenci, žijú podľa svojich 
žiadostí. Ich ústa hovoria povýšene a ľuďom lichotia do tváre pre zisk.  
Varovania a výzvy 
Vy však, milovaní, pamätajte na slová, ktoré už predtým povedali apoštoli 
nášho Pána Ježiša Krista. Veď vám hovorili: „V poslednom čase vystúpia 
posmievači, čo budú žiť podľa svojich bezbožných žiadostí.“ To sú tí, čo 
vyvolávajú roztržky, telesní ľudia, čo nemajú Ducha. Ale vy, milovaní, 
budujte sami seba svojou presvätou vierou a modlite sa v Duchu 
Svätom. Udržujte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána 
Ježiša Krista pre večný život. Majte súcit s tými, čo pochybujú, zachráňte ich, 
vytrhnite z ohňa. Nad inými však majte súcit s bázňou, nech sa vám protiví aj 
ich plášť poškvrnený telom.  
Oslava Boha 
Tomu však, ktorý vás môže uchrániť pred pádom a nepoškvrnených postaviť 
s plesaním pred svoju slávu, jedinému Bohu, nášmu Spasiteľovi skrze Ježiša 
Krista, nášho Pána, sláva, veleba, moc a vláda pred všetkými vekmi teraz i na 
všetky veky. Amen. 
 

 

VÝZVA NA TENTO TÝŽDEŇ: 
Pokúsim sa tento týždeň prežiť pomalšie a hlbšie. Urobím si každý 

deň, aspoň 5 minútové stíšenie o tom hĺbke Vianoc. 
 

DOMÁCA ÚLOHA PRE DETI A MLADÝCH: 
Budem čo najčastejšie používať slová: ďakujem, prepáč a prosím. 


