
FARSKÉ OZNAMY – 18. 5. 2020 – 24. 5. 2020 
 
 

Pondelok:      Sv. Jána I., pápeža a mučeníka, ľubovoľná spomienka 
18. 5.  
 

Utorok: Féria 
19. 5. 18.00 + rodičia Jurčíkoví a manžel 
 

Streda: Sv. Bernardína Sienského, kňaza, ľubovoľná spomienka 
20. 5. 8.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Ivana a Alenky 
 

Štvrtok: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť 
21. 5. 8.00 - za veriacich farnosti (odporúčaná pre seniorov) 

18.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Lehotskú a 
Cibulovú, (odporúčaná pre pracujúcich, deti a mládež) 

  

Piatok: Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka 
22. 5. 18.00 + Františka a Martin Budinskí 
 

Sobota:           Féria 
23. 5.               18.00 + Martin a Anna Poliakoví 
 

Nedeľa:     6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  
24. 5. 8.00 - za veriacich farnosti (odporúčaná pre seniorov) 
 10.00 – na úmysel (odporúčaná pre pracujúcich, deti a mládež) 
 
Príležitostné oznamy:  
 
1. Za upratanie a dezinfikovanie kostola ďakujeme veľmi pekne sk.č.1. 
2. Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. 
3. Budúca nedeľa je 54. Svetový deň spoločenských komunikačných 

prostriedkov. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. 
4. Z rodiny + Terézie Žiakovej obetovali na kostol 50,- EUR, z pohrebu + Milana 

Brezinu obetovala rodina na kostol 50,- EUR, Bohu známa obetovala na kostol 
20,- EUR. Nech Vám Pán Boh štedro odmení Vašu štedrosť. 

5. Od piatku začína Novéna k Duchu Svätému.  
6. Prežívame  Mariánsky mesiac máj, pred sv. omšou sa budeme spolu modliť 

litánie loretánske.  
7. Prosím, aby sme v kostole dodržiavali hygienické a preventívne opatrenia. 

Verím, že sa nám podarí zvládnuť všetko podľa pokynov a nariadení. V nedeľu 
budú dve sv. omše a v sobotu večer jedna s platnosťou na nedeľu. Dúfam, že sa 
nám podarí aspoň trochu rovnomerne rozdeliť.  
 

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

 
ŽIVOT  
S BOŽÍM SLOVOM 6 
Genezis 16 
HAGAR A IZMAEL 
Abrámova žena Saraj nerodila. Mala však slúžku, Egypťanku menom 
Hagar. Raz Saraj povedala Abrámovi: „Pozri, Hospodin mi zabránil rodiť. 
Vojdi teda k mojej slúžke! Možno, že z nej dostanem syna.“ Abrám prijal 
radu od Saraj. Po desiatich rokoch odvtedy, čo sa Abrám nasťahoval do 
Kanaánu, Abrámova žena Saraj vzala svoju egyptskú slúžku Hagar a dala 
ju svojmu mužovi Abrámovi za ženu. On vošiel k Hagar a ona počala. Keď 
spoznala, že počala, pohŕdavo hľadela na svoju paniu. Saraj povedala 
Abrámovi: „Pre teba znášam príkorie. Dala som ti svoju slúžku do lona a 
teraz, keď vidí, že počala, mnou opovrhuje. Nech Hospodin rozsúdi medzi 
mnou a tebou!“ Nato Abrám povedal Saraj: „Pozri, svoju slúžku máš vo 
svojej moci. Nalož s ňou, ako uznáš za dobré!“ Keď ju Saraj sužovala, 
Hagar od nej ušla.Keď ju Hospodinov anjel stretol pri prameni vody na 
púšti, pri prameni na ceste do Šúru, povedal jej: „Hagar, Sarajina slúžka, 
odkiaľ prichádzaš a kam sa uberáš?“ Ona odpovedala: „Utekám od svojej 
panej Saraj.“ Hospodinov anjel jej povedal: „Vráť sa k svojej panej a buď 
jej poddaná!“ Hospodinov anjel jej ďalej oznámil: „Rozmnožím tvoje 
potomstvo tak, že ho nebude možné spočítať.“ Hospodinov anjel ešte 
dodal: „Pozri, počala si, porodíš syna a dáš mu meno Izmael, lebo 
Hospodin ťa počul v tvojom pokorení. Bude to človek ako divý osol, jeho 
ruka bude proti všetkým a ruky všetkých budú proti nemu; bude proti 
všetkým svojim bratom.“ Hagar nazvala Hospodina, ktorý ju oslovil, El-
Roi. Povedala totiž: „Či som tu nezahliadla toho, ktorý ma vidí?“ Preto sa 
tá studňa volá Beér-Lachaj-Roi, a je medzi Kadéšom a Beredom. Hagar 
porodila Abrámovi syna. Abrám dal svojmu synovi, ktorého porodila 
Hagar, meno Izmael. Abrám mal osemdesiatšesť rokov, keď mu Hagar 
porodila Izmaela. 



Genezis 17. kapitola 
ZMLUVA A OBRIEZKA 
Keď mal Abrám deväťdesiatdeväť rokov, zjavil sa mu Hospodin a povedal: 
„Ja som El-Šaddaj, choď stále predo mnou, buď bezúhonný. Uzavriem 
zmluvu medzi mnou a tebou a veľmi ťa rozmnožím.“ Abrám padol na tvár a 
Boh mu povedal: „Toto je moja zmluva s tebou: Staneš sa otcom mnohých 
národov. Už sa nebudeš volať Abrám, tvoje meno bude Abrahám, lebo som 
ťa určil za otca mnohých národov. Preveľmi ťa rozmnožím a urobím z teba 
národy a vyjdú z teba aj králi. Zmluvu medzi mnou a tebou a tvojím 
potomstvom vo všetkých pokoleniach robím večnou zmluvou, že budem 
tvojím Bohom i Bohom tvojho potomstva. Tebe a tvojmu potomstvu dám 
krajinu, v ktorej si ako cudzinec; celú krajinu Kanaán im dám do večného 
vlastníctva a budem im Bohom.“ Boh potom povedal Abrahámovi: „Ty však 
zachovávaj moju zmluvu: ty, tvoje budúce potomstvo a všetky 
pokolenia! Toto je moja zmluva medzi mnou, vami a tvojím budúcim 
potomstvom, ktorú budete zachovávať: Každá osoba mužského rodu 
spomedzi vás bude obrezaná. Dáte si obrezať mäso svojej neobrezanej 
predkožky, to bude znamením zmluvy medzi mnou a vami. Z pokolenia na 
pokolenie budete na ôsmy deň po narodení obrezávať každého chlapca, či sa 
narodil v dome, alebo je kúpený za peniaze od cudzinca, teda nepochádza z 
tvojho potomstva. Obrezaný musí byť každý, čo sa narodil v tvojom dome, 
alebo bol kúpený za peniaze. Takto bude moja zmluva znamením večnej 
zmluvy na vašom tele. Neobrezaný muž, ktorému by nebolo obrezané mäso 
predkožky, nech je vyobcovaný spomedzi svojho ľudu. Porušil moju zmluvu. 
“Potom Boh povedal Abrahámovi: „Svoju manželku Saraj už nebudeš volať 
Saraj, lebo jej meno bude Sára. Ja ju požehnám a dám ti z nej syna. Požehnám 
ju a stane sa matkou národov; vyjdú z nej králi národov.“ Abrahám padol na 
tvár, zasmial sa a v duchu si povedal: „Môže sa storočnému narodiť syn a 
môže deväťdesiatročná Sára porodiť?“ Abrahám povedal Bohu: „Keby aspoň 
Izmael žil pred tvojou tvárou!“ Boh však opakoval: „Tvoja žena Sára ti porodí 
syna a dáš mu meno Izák. Uzavriem s ním zmluvu, večnú zmluvu s ním i s 
jeho potomstvom. Vypočul som ťa, aj pokiaľ ide o Izmaela. Požehnám ho, 
urobím ho plodným a preveľmi ho rozmnožím. Narodí sa z neho dvanásť 
kniežat a urobím z neho veľký národ. Svoju zmluvu však uzavriem s Izákom, 
ktorého ti o takomto čase na budúci rok porodí Sára.“ Keď Boh skončil 
rozhovor s Abrahámom, odišiel od neho. Abrahám potom vzal svojho syna 
Izmaela, ako aj všetkých narodených v jeho dome a všetkých kúpených za 
peniaze, teda všetkých mužov v dome, a obrezal im mäso predkožky ešte v 
ten deň, keď sa s ním zhováral Boh. Abrahám mal deväťdesiatdeväť rokov, 

keď mu bolo obrezané mäso predkožky. Jeho syn Izmael mal trinásť rokov, 
keď mu bolo obrezané mäso predkožky. V ten deň bol obrezaný Abrahám i 
jeho syn Izmael a s ním boli obrezaní všetci muži z jeho domu: tí, čo sa 
narodili v jeho dome, aj tí, čo boli od cudzinca kúpení za peniaze. 
 
Genezis 18. kapitola A) 
ABRAHÁMOVA POHOSTINNOSŤ 
Keď Abrahám sedel pri vchode do svojho stanu pri Mamreho duboch, za 
najväčšej páľavy dňa sa mu zjavil Hospodin. Pozrel sa a neďaleko seba 
videl stáť troch mužov. Len čo ich zbadal, bežal im v ústrety od vchodu 
svojho stanu a poklonil sa im až po zem. Povedal: „Pane, ak som získal u 
teba priazeň, neobíď svojho služobníka! Dám priniesť trochu vody, 
umyjete si nohy a odpočiniete si pod stromom.Donesiem kus chleba, 
posilníte sa a pôjdete ďalej. Veď preto ste zabočili k svojmu 
služobníkovi.“ Oni odpovedali: „Urob, ako vravíš.“Abrahám sa 
poponáhľal do stanu k Sáre a povedal: „Rýchlo zamies z troch seí jemnej 
múky a upeč posúchy!“ Potom Abrahám sám zabehol k stádu, vybral 
pekné mladé teľa, dal ho sluhovi a ten sa poponáhľal pripraviť ho. Vzal 
čerstvé maslo, mlieko, pripravené teľa a predložil im to. Kým jedli, on stál 
pri nich pod stromom. Spýtali sa ho: „Kde je tvoja manželka Sára?“ 
Odpovedal: „Tu, v stane.“ Hospodin povedal: „O rok o takomto čase sa 
vrátim k tebe a tvoja manželka Sára bude mať syna.“ Sára počúvala za 
vchodom do stanu. Abrahám a Sára boli starí, mali vysoký vek, a Sára už 
bola dávno po prechode.Preto sa Sára v duchu zasmiala a povedala si: 
„Teraz, keď som už stará, mám myslieť na rozkoš? Aj môj pán je 
starec.“ Hospodin povedal Abrahámovi: „Prečo sa Sára smeje a myslí si: 
‚Či by som naozaj mohla porodiť, keď som zostarla?‘ Je azda Hospodinovi 
niečo nemožné? O rok o takomto čase sa vrátim k tebe a Sára bude mať 
syna.“ Sára však zapierala a povedala: „Nesmiala som sa.“ Bála sa totiž. 
Hospodin jej povedal: „Určite si sa smiala.“  
 

 

VÝZVA NA TENTO TÝŽDEŇ pre všetkých: 
Každý deň sa pomodlím nejakú modlitbu k našej Nebeskej matke 

Panne Márii. 


