
FARSKÉ OZNAMY - 25. 3. 2019 –  31. 3. 2019 
 
 
 

Pondelok: ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť 
25. 3.  17.00 + Mária a Martin Kohút 
 

Utorok: Féria 
26. 3.  17.00 + z rod. Streleckých 
  

Streda: Féria  
27. 3.           ---- 
  

Štvrtok: Féria 
28. 3. ---- 
  

Piatok: Féria, sv. omša za účasti detí 
29. 3. 16.30 – Kríž. cesta za deti v misijných krajinách  

17.00 + Jozef, Milan a Marián Koreň 
 

Sobota:        Féria 
30. 3.           ---- 
 

Nedeľa: 4. PÔSTNA NEDEĽA (nedeľa radosti) 
31. 3.   9.30 – Krížová cesta za prenasledovaných. – ženy 

10.00 – na úmysel 
 
 

Príležitostné oznamy: 

1. Prosíme o upratanie kostola sk. č. 5: Eva Urbanová, Zuzana Kamenická, 

Mária Polóniová, Adriana Hudáčková. 

2. 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.  

3. Na budúci týždeň sa v noci z 30. na 31. marca mení čas. O 2. hodine 

stredoeurópskeho času posúvame na 3. hodinu letného času. 

.  

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VÝCHODNÁ  
Východná 617, 032 32; www.farnostvychodna.sk  
Tel. 044/529 52 58, email: vychodna.fara@gmail.com 
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S NOVÝM ZÁKONOM 17 
List Rimanom 5 
Ovocie ospravedlnenia 
Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána 
Ježiša Krista. Skrze neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej 
zostávame, a chválime sa nádejou na Božiu slávu. No nielen to, ale chválime sa 
aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k skúsenosti, 
skúsenosť k nádeji.  A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich 
srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Veď Kristus v určenom čase, 
keď sme boli ešte bezmocní, zomrel za bezbožných. Sotvakto totiž zomrie za 
spravodlivého, aj keď za dobrého sa azda niekto odhodlá zomrieť.  No Boh 
dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte 
hriešni. Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze 
neho zachránení pred hnevom. Ak sme smrťou jeho Syna boli zmierení s Bohom, 
keď sme boli ešte nepriateľmi, tým skôr budeme zachránení jeho životom po tom, 
keď sme boli zmierení. A nielen to, ale aj Bohom sa chválime skrze nášho Pána 
Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie. 
Adam a Kristus 
A tak: Cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Takto prešla 
smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Hriech bol totiž vo svete už aj pred 
Zákonom, ale ak niet Zákona, hriech sa neráta. Ale smrť vládla od Adama po 
Mojžiša aj nad tými, ktorí zhrešili iným spôsobom ako Adam. Adam je 
predobrazom toho, ktorý mal prísť.  S darom milosti to však nie je tak ako s 
priestupkom. Lebo ak pre priestupok jedného mnohí zomreli, oveľa viac sa v 
mnohých rozhojnila Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša 
Krista.  A s týmto darom to nie je tak ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý 
zhrešil: Súd viedol od jedného pádu k odsúdeniu, ale dar milosti vedie od 
mnohých priestupkov k ospravedlneniu.  Kým pre priestupok jedného zavládla 
smrť skrze tohto jedného, omnoho skôr tí, čo dostávajú hojnosť milosti a daru 
spravodlivosti, budú kraľovať v živote skrze jedného, Ježiša Krista. A tak ako 
priestupok jedného priniesol odsúdenie všetkým ľuďom, tak aj spravodlivý 
skutok jedného priniesol ospravedlnenie všetkých ľudí, teda život.  Lebo ako 
neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou 



jedného sa mnohí stanú spravodlivými. Navyše k tomu pristúpil Zákon, aby sa 
rozmohlo previnenie. Kde sa však rozmohol hriech, tam sa ešte väčšmi rozmohla 
milosť, aby tak, ako zavládol hriech v smrti, aj milosť vládla skrze spravodlivosť 
k večnému životu skrze Ježiša Krista, nášho Pána. 
 
List Rimanom 6 
Mŕtvi pre hriech, živí v Kristovi 
Čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite 
nie! Ako by sme mohli my, ktorí sme zomreli hriechu, v ňom ešte žiť? Alebo 
neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho 
smrť? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol 
slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my kráčali v novote života. Ak sme 
s ním zjednotení podobnosťou jeho smrti, budeme s ním zjednotení aj vo 
vzkriesení. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo 
zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto 
zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, 
spolu s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus, vzkriesený z mŕtvych, už viac 
nezomiera, smrť už viac nad ním nepanuje. Totiž smrťou, ktorou zomrel, zomrel 
pre hriech raz navždy, ale život, ktorý žije, žije Bohu. Tak aj vy usudzujte, že ste 
mŕtvi hriechu, ale žijete Bohu v Ježišovi Kristovi.  Nech teda nekraľuje hriech vo 
vašom smrteľnom tele. Neposlúchajte jeho žiadostiani neodovzdávajte hriechu 
svoje údy ako nástroje nespravodlivosti, ale odovzdajte sa Bohu ako tí, ktorí boli 
mŕtvi a ožili, a svoje údy odovzdajte Bohu ako nástroje spravodlivosti. Lebo 
hriech nebude panovať nad vami, veď nie ste pod Zákonom, ale pod milosťou. 
Otroci spravodlivosti 
Čo teda? Máme azda hrešiť, pretože nie sme pod Zákonom, ale pod milosťou? 
Určite nie! Či neviete, že ak sa niekomu oddávate za poslušných otrokov, ste 
otrokmi toho, koho poslúchate — buď otrokmi hriechu, ktorý vedie k smrti, alebo 
otrokmi poslušnosti, ktorá vedie k spravodlivosti?Ale vďaka Bohu, že vy, ktorí 
ste boli otrokmi hriechu, stali ste sa zo srdca poslušnými vzoru učenia, ktorému 
ste boli zverení. Boli ste oslobodení od hriechu a stali ste sa otrokmi 
spravodlivosti.Hovorím ľudským spôsobom pre slabosť vášho tela. Veď ako ste 
odovzdali svoje údy do služby nečistote a neprávosti na páchanie neprávosti, tak 
teraz odovzdajte svoje údy do služby spravodlivosti na posvätenie. Lebo keď ste 
boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní od spravodlivosti. Aký osoh ste mali 
vtedy? Teraz sa za tie veci hanbíte. Lebo ich koncom je smrť.Teraz však, 
oslobodení od hriechu, stali ste sa otrokmi Boha a máte svoje ovocie na 
posvätenie a nakoniec večný život. Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej 
milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. 

 
List Rimanom 7 
Obraz z manželského života 
Či neviete, bratia — veď hovorím tým, ktorí poznajú Zákon —, že zákon panuje 
nad človekom, kým žije? Vydatá žena je zákonom viazaná k svojmu mužovi, 
kým je živý. Keď však muž zomrie, žena je oslobodená od zákona, ktorý ju viazal 
k mužovi.  A tak teda ak sa oddá inému mužovi, kým žije jej muž, bude sa 
nazývať cudzoložnicou. Keď však jej muž zomrie, je slobodná od zákona a nie 
je cudzoložnicou, ak sa vydá za iného.  Tak aj vy, bratia moji, zomreli ste Zákonu 
skrze Kristovo telo, aby ste patrili inému, tomu, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych, 
aby sme prinášali ovocie Bohu. Lebo keď sme boli v tele, pôsobili v našich údoch 
hriešne vášne vyvolané Zákonom, aby sme smrti prinášali ovocie. Ale teraz sme 
boli oslobodení od Zákona, pretože sme zomreli tomu, čo nás zväzovalo, takže 
teraz slúžime novým spôsobom Ducha, a nie starým spôsobom litery. 
Hriech v človeku 
Čo teda povieme? Je Zákon hriechom? Určite nie. Ale hriech som nepoznal; 
poznal som ho len pomocou Zákona. Lebo žiadostivosť by som nebol poznal, 
keby Zákon nebol povedal: Nepožiadaš! Hriech sa však chopil príležitosti a skrze 
prikázanie vzbudil vo mne všelijakú žiadostivosť. Lebo bez Zákona je hriech 
mŕtvy. Ja som kedysi žil bez Zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil.  Ja 
som však zomrel a ukázalo sa, že prikázanie, ktoré má viesť k životu, prinieslo 
mi smrť. Lebo keď sa hriech chopil príležitosti, oklamal ma pomocou prikázania 
a tým ma usmrtil. A tak Zákon je svätý, aj prikázanie je sväté, spravodlivé a 
dobré.  Stalo sa mi to dobré azda príčinou smrti? Určite nie. Ale aby sa hriech 
ukázal ako hriech, skrze to dobré mi spôsobil smrť, aby sa hriech skrze prikázanie 
stal nadmieru hriešnym.  Vieme totiž, že Zákon je duchovný. Ale ja som telesný, 
predaný do otroctva hriechu.  Veď ani nerozumiem, čo robím. Nerobím totiž to, 
čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Ak však robím to, čo nechcem, súhlasím 
s tým, že Zákon je dobrý.  Teraz to však už nekonám ja, ale hriech, ktorý prebýva 
vo mne.  Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobro, pretože 
chcieť dobro dokážem, ale konať už nie. Nerobím totiž to dobré, čo chcem, ale 
konám zlé, čo nechcem.  Ak však robím to, čo nechcem, nerobím to ja, ale hriech, 
ktorý prebýva vo mne.  Objavujem teda taký zákon, že ak chcem robiť dobro, 
mám v dosahu len zlo. Lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s 
Božím zákonom, ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu 
môjho rozumu a drží ma v zajatí zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch.Ja 
biedny človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti?  Bohu vďaka skrze Ježiša 
Krista, nášho Pána. A tak teda ja sám svojím rozumom slúžim Božiemu zákonu, 
ale telom zákonu hriechu. 


