
FARSKÉ OZNAMY - 18. 3. 2019 –  24. 3. 2019 
 
 

Pondelok: Féria 
18. 3.  8.00 + Michal Kohút 
 

Utorok: Sv. JOZEFA, ženícha Panny Márie, slávnosť 
19. 3.  17.00 + z rod. Bartkovej a Koreňovej 
  

Streda:  Féria  
20. 3.           17.00 + Zuzana a Ján Bartko 
  

Štvrtok: Féria 
21. 3. ----- 
  

Piatok:  Féria, sv. omša za účasti detí 
22. 3. 16.30 – Krížová cesta za rodičov – modlia sa mladí 

17.00 + Helena, Evald, Jozef 
 

Sobota:        Féria 
23. 3.           ----- 
 

Nedeľa: 3. PÔSTNA NEDEĽA 
24. 3.   9.30 – Krížová cesta za farnosť – modlia sa ženy 

10.00 + Július a Ema 
 
 

Príležitostné oznamy: 

1. Zbierka na charitu z minulého týždňa bola: 136,90,- EUR.  Nech Pán Boh 
štedro odmení vašu štedrosť. 

2. Ďakujeme za upratanie kostola sk. č. 4. 
3. Stretnutie s deťmi, ktoré sa pripravujú na 1. sv prijímanie bude v pondelok 

o 15.00 v pastoračnej miestnosti na fare. 
4. Ak by niekto chcel prispieť na Letný tábor formou 2% môže tak urobiť. 

Potrebné Vyhlásenie je v predsieni kostola. Prosím kópiu Vyhlásenia dať na 
Farský úrad.  

5. Na budúci týždeň v nedeľu bude pravidelná zbierka pre potreby farnosti.  
6. Od 17. 3. do 24. 3. sú v Misie v susednej farnosti Važec. Program misií je na 

nástenkách. Povzbudzujem vás podľa vašich možností k účasti na tejto 
duchovnej obnove. 

7. Od 19.3. do 1.4. budem v zahraničí. Zastupovať v našej farnosti budú kňazi 
z Važca. V prípade potreby volajte vdp. Mgr. Romana Šemráka, pána farára 
z Važca na číslo 0903 207 137, alebo  Mgr. Ľubomíra Laškotyho, riaditeľa 
Komisie pre mládež v Spišskej diecéze na číslo 0911 223 067.  

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 16 
List Rimanom 2 
Spravodlivý Boží súd 
Preto nech si ktokoľvek, keď súdiš, nemáš ospravedlnenie. Lebo v čom súdiš 
iného, v tom odsudzuješ samého seba, veď ty, ktorý súdiš, robíš to isté. Vieme 
však, že Boží súd je podľa pravdy proti tým, čo robia takéto veci. Človek, ty, čo 
súdiš tých, čo páchajú takéto veci, a sám robíš to isté, myslíš si vari, že ty unikneš 
pred Božím súdom?  Alebo opovrhuješ bohatstvom jeho dobroty, trpezlivosti a 
zhovievavosti a nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu? V zatvrdenosti 
svojho nekajúceho srdca si zhromažďuješ hnev na deň hnevu a zjavenia Božieho 
spravodlivého súdu. Boh odplatí každému podľa jeho skutkov: večným životom 
tým, ktorí sa vytrvalosťou v dobrom konaní usilujú o slávu, česť a 
nepominuteľnosť,  ale hnevom a rozhorčením tým, ktorí zo sebectva 
neposlúchajú pravdu a oddávajú sa neprávosti.  Súženie a úzkosť doľahne na 
každú dušu človeka, ktorý koná zlo — najprv Žida, ale aj Gréka, no sláva, česť a 
pokoj sa dostane každému, kto koná dobro — najprv Židovi, ale aj Grékovi; lebo 
Boh neuprednostňuje nikoho. Všetci, ktorí zhrešili bez Zákona, bez Zákona aj 
zahynú, a všetci, ktorí zhrešili pod Zákonom, Zákonom budú súdení.  Lebo pred 
Bohom nie sú spravodliví poslucháči Zákona, ale ospravedlnení budú plnitelia 
Zákona. Keď teda pohania, ktorí nemajú Zákon, od prírody konajú, čo žiada 
Zákon, aj keď nemajú Zákon, sami sú si Zákonom.  Ukazujú, že majú dielo 
Zákona napísané vo svojich srdciach. Ich svedomie bude svedčiť spolu s 
myšlienkami, ktoré sa navzájom obviňujú alebo tiež obhajujú, v ten deň, keď Boh 
bude skrze Krista Ježiša súdiť skryté veci ľudí, ako som to ohlasoval vo svojom 
evanjeliu. 
Židia a zákon 
Ak sa ty nazývaš Židom a spoliehaš sa na Zákon, chváliš sa Bohom, poznáš jeho 
vôľu a poučovaný Zákonom skúmaš, čo je dôležité,  a si presvedčený, že si 
vodcom slepých, svetlom tých, čo sú v tme,vychovávateľom nerozumných, 
učiteľom nedospelých, že v Zákone máš stelesnenie poznania a pravdy,  ty, ktorý 
učíš iného, seba nepoúčaš? Hlásaš: „Nepokradneš!“ a sám kradneš? Hovoríš: 
„Nescudzoložíš!“ a sám cudzoložíš? Ošklivíš si modly a vykrádaš 
svätyne?  Hrdíš sa Zákonom, ale prestupovaním Zákona zneucťuješ Boha,  ako 
je napísané: Pre vás sa medzi pohanmi rúhajú Božiemu menu. Obriezka je zaiste 



užitočná, ak zachovávaš Zákon; ale ak prestupuješ Zákon, tvoja obriezka sa stala 
neobriezkou. Ak teda neobrezaný zachováva požiadavky Zákona, či sa jeho 
neobriezka nebude počítať za obriezku? A neobrezaný na tele, ktorý plní Zákon, 
bude súdiť teba, ktorý napriek litere a obriezke prestupuješ Zákon.  Lebo Židom 
nie je ten, kto je ním navonok, ani obriezkou nie je obriezka viditeľná na tele, ale 
Židom je ten, kto je ním v skrytosti, a obriezkou je obriezka srdca podľa Ducha, 
nie podľa litery. Jeho chvála nepochádza od ľudí, ale od Boha. 
List Rimanom 3 
Čo je teda prednosťou Židov alebo aký je úžitok obriezky?  Veľký, v každom 
ohľade. Predovšetkým: Im boli zverené Božie slová. Čo teda? Ak sa niektorí stali 
nevernými, či azda ich nevernosť zruší Božiu vernosť? Vôbec nie. Nech sa 
ukáže, že Boh je pravdivý a každý človek klamár, ako je napísané: Aby si bol 
uznaný za spravodlivého vo svojich slovách a aby si zvíťazil, keď ťa súdia.  Ak 
však naša nespravodlivosť dáva vyniknúť Božej spravodlivosti, čo na to 
povedať? Či Boh nie je nespravodlivý, keď nás stíha hnevom? Toto hovorím 
podľa ľudského zmýšľania.  Určite nie! Veď inak ako by mohol Boh súdiť 
svet?  Ale ak sa na mojej lži ukazuje, že Božia pravda je omnoho väčšia — čo 
Bohu slúži na slávu —, prečo som ešte aj ja súdený ako hriešnik?  Či je to vari 
tak, ako nás ohovárajú a ako podľa niektorých vraj my hovoríme: „Robme zlo, 
aby vzišlo dobro?“ Ich odsúdenie je spravodlivé. 
Nikto nie je spravodlivý 
Čo teda? Máme azda nejakú prednosť? Vôbec nie. Veď práve sme obvinili Židov 
aj Grékov, že všetci sú pod hriechom, ako je napísané: Nieto spravodlivého, niet 
ani jedného,  niet rozumného, niet nikoho, kto by hľadal Boha.  Všetci sa 
odvrátili, napospol sa stali neužitočnými. Niet nikoho, kto by robil dobro, niet 
ani jedného.  Ich hrdlo je otvorený hrob, svojimi jazykmi podvádzali, hadí jed 
majú na perách.  Ich ústa sú plné kliatby a horkosti.  Ich nohy sa náhlia prelievať 
krv,  na ich cestách skaza a bieda, nepoznali cestu pokoja  a v ich očiach niet 
bázne pred Bohom.  Vieme však, že to, čo hovorí Zákon, hovorí tým, čo sú pod 
Zákonom, aby umĺkli všetky ústa a aby celý svet bol vinný pred Bohom.  Pretože 
zo skutkov Zákona nebude pred ním ospravedlnený nijaký človek. Veď zo 
Zákona pochádza poznanie hriechu. 
Spravodlivosť z viery 
Teraz však je zjavená Božia spravodlivosť bez Zákona dosvedčená Zákonom a 
Prorokmi. Božia spravodlivosť skrze vieru Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Niet 
totiž rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Ospravedlňovaní sú 
zadarmo, jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi.Boh ho ustanovil za 
prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. Tak Boh preukázal 
svoju spravodlivosť, keď prehliadol hriechy, ktoré boli spáchané už skôr, v čase 
Božej zhovievavosti, a aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, takže sám je 

spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto žije z Ježišovej viery.  Kde je tu samochvála? 
Je vylúčená. Akým zákonom? Vari zákonom skutkov? Nie, ale zákonom viery. Sme 
totiž presvedčení, že človek je ospravedlnený vierou bez skutkov Zákona. Azda je 
Boh iba Bohom Židov? A nie aj pohanov? Ale áno, aj pohanov.Veď Boh je predsa 
jeden. On ospravedlní obrezaných z viery a neobrezaných pre vieru. Či azda vierou 
zbavujeme Zákon platnosti? Vôbec nie. Naopak, potvrdzujeme ho. 
List Rimanom 4 
Príklad Abraháma 
Čo teda povieme o Abrahámovi, našom praotcovi podľa tela? Čo dosiahol?  Ak totiž 
Abrahám bol ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred 
Bohom.  Lebo čo hovorí Písmo? Abrahám však uveril Bohu a započítalo sa mu to za 
spravodlivosť. Tomu, kto pracuje, mzda sa nezaratúva z milosti, ale z povinnosti. Ale 
tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho 
viera ráta za spravodlivosť.  Tak aj Dávid vyhlasuje za blahoslaveného človeka, 
ktorému Boh započítava spravodlivosť bez skutkov:  Blahoslavení, ktorým boli 
odpustené neprávosti a ktorých hriechy sú prikryté.  Blahoslavený človek, ktorému 
Pán nezaráta hriech.  Platí toto blahoslavenstvo len o obrezaných, alebo aj o 
neobrezaných? Veď hovoríme: Abrahámovi bola zarátaná viera za 
spravodlivosť. Ako mu teda bola zarátaná? Keď bol obrezaný, alebo keď bol 
neobrezaný? Nie keď bol obrezaný, ale keď bol neobrezaný. A znamenie obriezky 
dostal ako pečať spravodlivosti z viery, ktorú mal už ako neobrezaný. Tak sa stal 
otcom všetkých, ktorí veria ako neobrezaní, aby aj im bola zarátaná spravodlivosť, a 
otcom obrezaných, ktorí sú nielen obrezaní, ale aj kráčajú v šľapajach viery, ktorú 
náš otec Abrahám mal ešte ako neobrezaný.  
Uskutočnenie prísľubu skrze vieru 
Veď prísľub, že bude dedičom sveta, nedostal Abrahám a jeho potomstvo skrze 
Zákon, ale na základe spravodlivosti z viery. Lebo ak sú dedičmi tí, čo majú Zákon, 
viera je vyprázdnená a prisľúbenie zmarené. Zákon totiž spôsobuje hnev. Kde však 
nie je Zákon, tam nie je ani priestupok.Preto hovoríme: Je to z viery, aby bolo jasné, 
že je to z milosti, aby prisľúbenie bolo platné pre celé potomstvo; nielen pre tých, čo 
sú zo Zákona, ale aj pre tých, ktorí žijú podľa Abrahámovej viery. On je otcom nás 
všetkých — ako je napísané: Ustanovil som ťa za otca mnohých národov — pred 
Bohom, ktorému uveril, ktorý oživuje mŕtvych a povoláva k jestvovaniu to, čoho 
niet. Proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov podľa 
slov: Také veľké bude tvoje potomstvo.Mal skoro sto rokov a videl svoje odumreté 
telo i odumreté materské lono Sáry, no predsa neoslabol vo viere. Nezapochyboval 
v neviere o Božom prisľúbení, ale naopak, stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu 
Bohu.  Bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť.  Preto mu 
to bolo zarátané za spravodlivosť. Nie však iba pre neho bolo napísané, že mu bolo 
zarátané,ale aj pre nás. Zarátané má byť nám, čo veríme v toho, ktorý vzkriesil z 
mŕtvych Ježiša, nášho Pána. On bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše 
ospravedlnenie. 


