
FARSKÉ OZNAMY – 27. 1. 2020 – 2. 2. 2020 
 

Pondelok:     Sv. Angely Merici, panny, ľubovoľná spomienka 
27. 1.   
 

Utorok: Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 
28. 1. 17.00 + Milan a Terézia 
 

Streda: Féria 
29. 1.             17.00 + z rodinny Kukurovej, Poliakovej, Brezinovej 
 

Štvrtok: Féria, adorácia po sv. omši 
30. 1. 17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslava 
  

Piatok: Sv. Jána Boska, kňaza, spomienka, sv. omša za účastí detí 
31. 1. 17.00 - za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Labudovú 
 

Sobota:         Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 
1. 2.           8.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíru s rodinou 
 

Nedeľa:     OBETOVANIE PÁNA, sviatok 
3. 2. 10.00 – za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Za upratanie kostola srdečne ďakujeme sk. č.6 
2. Ďakujem za pomoc, ochotu, spoločenstvo a hojnú účasť pri Modlitbách za jednotu 

kresťanov. Bolo to nádherné vyjadrenie zápasu o jednotu aj z našej strany. 
3. Pri 1. výročí smrti Jána, obetovala manželka zosnulého na kostol 50,-EUR. Pán Boh 

štedro odmeň štedrých darcov. 
4. Pozývam nás všetkých k Modlitbám za farnosť. Verím, že sa nám podarí vykryť stále 

jeden deň v mesiaci. Bude to posledný piatok v mesiaci.  
5. Z rozhodnutia spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku bude zvonček z poslednej 

januárovej nedele použitý pre potreby katolíckych škôl Spišskej diecézy. Výnos zo 
zvončeka bude určený na rozvoj a podporu a predovšetkým na spolufinancovanie projektov, 
do ktorých sa môžu naše katolícke školy zapojiť. Od niektorých štátnych zdrojov a dotácií sú 
naše školy vylúčené. Ďakujeme za štedrosť a ústretovosťou pri podpore katolíckych škôl. 

6. Dnes je 67. Svetový deň malomocných. 
7. Dnes je Nedeľa Božieho slova, pozývam nás k častému čítanie Biblie. 
8. Prosím mužov, aby ostali po sv. omši v kostole, chcel by som sa na chvíľku stretnúť 

a naplánovať nejaké práce a spoločné aktivity.   
9. Stretnutie Modlitby matiek bude v tomto týždni v piatok po sv. omši v pastoračnej 

miestnosti vo farskej budove, už to nebudeme stále vyhlasovať, len keby sa niečo zmenilo. 
10. Na budúcu nedeľu pravidelná zbierka pre potreby farnosti.  
11. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omši požehnanie sviec. 
12. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze organizuje 1.2.2020 Výstup na Zbojnícku chatu. 

Bližšie informácie sú na nástenke. 
13. Na Katolíckej univerzite je  dňa 4.2 Deň otvorených dverí. Podrobnejší program je na 

nástenke. 
14. Dňa 11.2. sa uskutoční Kňazská rekolekcia v našej farnosti. 

  

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 61 
Zjavenie apoštola Jána 18 
Pád Babylonu 
Potom som videl zostupovať z neba iného anjela, ktorý mal veľkú moc. Jeho slávou 
sa rozžiarila zem. I zvolal mohutným hlasom: „Padol, padol veľký Babylon a stal sa 
príbytkom démonov, skrýšou všetkých nečistých duchov, skrýšou všetkých 
nečistých vtákov, skrýšou všetkej nečistej a nenávidenej zveri, lebo všetky národy 
pili z vína vášne smilstva tej neviestky a králi zeme s ňou smilnili a kupci zeme 
zbohatli z moci jej zhýralého prepychu.“ A počul som iný hlas volať z neba: „Vyjdi 
z neho, ľud môj, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a nedostalo sa vám z jeho 
rán, lebo jeho hriechy sa nahromadili až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho 
neprávosti. Odplaťte tej neviestke, ako sa i ona odplatila, dvojnásobne jej odplaťte 
za jej skutky. Do kalicha, do ktorého nalievala, nalejte jej dvojnásobne. Koľko si 
užila slávy a hýrenia, toľko jej dajte útrap a smútku, lebo si v srdci hovorí: Sedím 
ako kráľovná, nie som vdova a neuzriem smútok. Preto v jednom dni prídu na ňu 
rany: smrť, smútok, hlad a ohňom bude spálená, lebo mocný je Pán, Boh, ktorý ju 
odsúdil.“ Plakať a nariekať budú nad ňou králi zeme, ktorí s ňou smilnili a hýrili, keď 
uvidia dym z jej požiaru. Pre strach z jej útrap budú zďaleka stáť a volať: „Beda, 
beda, ty veľké mesto, Babylon, mocné mesto, lebo v jedinú hodinu prišiel na teba 
súd.“ A kupci zeme nad ním plačú a smútia, lebo už nikto nekupuje ich tovar: tovar 
zo zlata, striebra, drahokamov, perál, kmentu, purpuru, hodvábu, šarlátu a všelijaké 
voňavé drevo, všelijaké predmety zo slonoviny a z najvzácnejšieho dreva, medi, 
železa a mramoru, škoricu, amómové korenie, voňavky, myrhu, kadidlo, víno, olej, 
jemnú múku, pšenicu, dobytok, ovce, kone, vozy, otrokov a zajatcov. „Ovocie, túžba 
tvojej duše, odišlo od teba, i všetok luxus a nádhera sa ti stratili, a už ich viac 
nenájdu.“ Kupci, ktorí s týmito vecami obchodovali a z toho mesta bohatli, zastanú 
v diaľke zo strachu z jeho útrap, budú plakať a žialiť a budú volať: „Beda, beda, ty 
veľké mesto, ktoré sa odievalo do kmentu, purpuru a šarlátu a ozdobovalo sa zlatom, 
drahokamami a perlami — a za jedinú hodinu bolo spustošené toľké bohatstvo!“ 
Každý kormidelník a každý, čo sa tadiaľ plaví, námorníci a tí, čo pracujú na mori, 
zastali obďaleč a keď videli dym jeho požiaru, kričali: „Ktoré mesto sa podobá 
tomuto veľkému mestu?“ Sypali si prach na hlavy a s plačom a smútkom kričali: 
„Beda, beda, ty veľké mesto, z ktorého bohatstva zbohatli všetci, čo mali lode na 
mori — a za jedinú hodinu bolo spustošené! Radujte sa nad ním, nebo, svätí, apoštoli 
i proroci, lebo Boh ho súdil tak, ako ono súdilo vás.“ A jeden silný anjel vzal kameň 
veľký ako žarnov a hodil ho do mora so slovami: „Takto s prudkosťou bude zvrhnutý 



Babylon, veľké mesto, a už sa viac nenájde. Už v tebe nebude počuť hlas 
citaristov a hudobníkov, flautistov a trubačov, už nebude viac v tebe nijaký 
majster hociktorého remesla, ani zvuk mlyna už v tebe nebude počuť; svetlo 
lampy v tebe už nezasvieti a nebude už v tebe počuť hlas ženícha a nevesty, lebo 
tvoji kupci bývali na zemi veľmožmi a tvoje čary zviedli všetky národy. Našla sa 
v ňom krv prorokov a svätých i všetkých zavraždených na zemi.“ 
Zjavenie apoštola Jána 19 
Po týchto veciach som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi, ktorý 
volal: „Haleluja! Spása, sláva a moc nášmu Bohu, lebo jeho súdy sú pravdivé a 
spravodlivé; veď odsúdil veľkú neviestku, ktorá svojím smilstvom priviedla zem 
do záhuby a pomstil sa za krv svojich služobníkov preliatu jej rukami.“ A druhý 
raz volali: „Haleluja! Dym z nej vystupuje na veky vekov.“ Nato padli dvadsiati 
štyria starší a štyri bytosti na kolená, klaňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali: 
„Amen. Haleluja!“  
Baránkova svadobná hostina 
Od trónu zaznel hlas: „Chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci, tí, čo sa ho 
bojíte, malí i veľkí!“ Počul som akoby hlas veľkého zástupu, ako hukot množstva 
vôd, a ako dunenie mohutných hromov, ktorý volal: „Haleluja! Lebo začal 
kraľovať Pán, náš všemohúci Boh.Radujme sa, plesajme a vzdávajme mu slávu, 
lebo nadišla Baránkova svadba a jeho nevesta sa pripravila. Bolo jej dovolené 
obliecť sa do čistého žiariaceho kmentu — lebo tým kmentom sú spravodlivé 
skutky svätých.“ Povedal mi: „Napíš: Blahoslavení sú tí, čo sú povolaní na 
Baránkovu svadobnú hostinu.“ A doložil: „Toto sú pravdivé Božie slová.“ I 
padol som mu k nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi povedal: „Stráň sa 
toho! Som iba služobník ako ty a tvoji bratia, ktorí majú Ježišovo svedectvo. 
Bohu sa klaňaj! Ježišovo svedectvo je totiž duch proroctva.“  
Jazdec na bielom koni 
Videl som otvorené nebo a v ňom bieleho koňa; ten, čo sedel na ňom, sa volal 
Verný a Pravdivý; súdi a bojuje spravodlivo. Jeho oči boli ako plameň ohňa, na 
hlave mal mnoho diadémov; napísané mal meno, ktoré nepozná nik, iba 
on. Oblečený bol do plášťa zmáčaného krvou a jeho meno bolo Božie 
Slovo. Nebeské vojská ho sprevádzajú na bielych koňoch, oblečené do bieleho 
čistého kmentu. Z úst mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. Bude nad nimi 
vládnuť železnou berlou a sám bude šliapať lis s vínom rozhorčeného hnevu 
všemohúceho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a 
Pán pánov. Potom som videl jedného anjela stáť v slnku. Mohutným hlasom 
skríkol na všetky vtáky, ktoré leteli stredom neba: „Poďte, zhromaždite sa na 
veľkú Božiu hostinu, aby ste jedli telá kráľov, telá vojvodcov, telá mocnárov, telá 
koní a tých, čo sedia na nich, i telá všetkých, slobodných i otrokov, malých i 

veľkých.“ A videl som šelmu i kráľov zeme aj ich vojská zhromaždené do boja 
proti tomu, čo sedel na koni, i proti jeho vojsku. Ale šelma bola zajatá a s ňou i 
falošný prorok, ktorý robil pred ňou znamenia a nimi zvádzal tých, čo prijali znak 
šelmy a ktorí sa klaňali jej obrazu. Oboch hodili zaživa do ohnivého jazera, 
horiaceho sírou. Ostatní boli pozabíjaní mečom, ktorý vychádzal z úst jazdca na 
koni. A všetky vtáky sa nasýtili z ich tiel. 
Zjavenie apoštola Jána 19 
Tisíc rokov 
Videl som anjela zostupujúceho z neba. Mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú 
reťaz. Zmocnil sa draka, toho starého hada, ktorým je diabol, satan, a sputnal ho 
na tisíc rokov. Hodil ho do priepasti, zavrel a zapečatil ju nad ním, aby už 
nezvádzal národy, kým sa nedovŕši tisíc rokov. Potom musí byť na krátky čas 
uvoľnený. Videl som tróny. Na ne si sadli tí, ktorí dostali moc súdiť. Videl som 
aj duše tých, ktorí boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, 
ktorí sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali znak na svoje čelo a na ruku. 
Ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov. Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovŕšilo 
tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie. Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom 
vzkriesení. Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a 
budú s ním kraľovať tisíc rokov.  
Porážka satana 
A keď sa dovŕši tisíc rokov, satan bude uvoľnený zo svojho väzenia.Vyjde, aby 
zvádzal národy na štyroch uhloch zeme, Góga i Magóga, aby ich zhromaždil do 
boja. Je ich toľko ako morského piesku. Vyšli na šíru zem a obkľúčili tábor 
svätých i milované mesto. Zostúpil však oheň z neba a pohltil ich. Diabol, ktorý 
ich zvádzal, bol vrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde bola aj šelma a 
falošný prorok. Tam budú mučení vo dne v noci na veky vekov.  
Súd a veľký biely trón 
Videl som veľký biely trón i toho, ktorý na ňom sedel. Pred jeho tvárou utiekla 
zem i nebo a už nebolo pre ne miesta. Videl som mŕtvych, veľkých i malých; stáli 
pred trónom. A otvorili sa knihy. Aj iná kniha sa otvorila, kniha života. A mŕtvi 
boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa ich skutkov. Aj more 
vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom. Aj smrť a podsvetie vydali mŕtvych, ktorí boli 
v nich. A každý bol súdený podľa svojich skutkov. Smrť a podsvetie boli 
zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť, ohnivé jazero. A ak sa našiel 
niekto, kto nebol zapísaný v knihe života, bol hodený do ohnivého jazera. 

 

VÝZVA pre všetkých NA TENTO TÝŽDEŇ : 
Každý deň si niečo prečítame z Božie slova.  

Ak je to možné, tak spoločne v rodine. 


