
FARSKÉ OZNAMY - 8. 4. 2019 –  14. 4. 2019 
 
 

Pondelok: Féria 
8. 4.  ----  
 

Utorok: Féria 
9. 4.  18.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Teréziu. 
  

Streda:  Féria  
10. 4.           18.00 + Július 
  

Štvrtok: Féria 
11. 4. 8.00 + Ján, Jozef a Michal 
  

Piatok:  Féria, sv. omša za účasti detí 
12. 4. 17.30 – Krížová cesta  

18.00 + Rudolf Ferenc 
 

Sobota:        Féria 
13. 4.           7.45 + Michal Budinský 
 

Nedeľa: KVETNÁ NEDEĽA   
14. 4.   9.30 – Krížová cesta za farnosť  

10.00 – za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Zbierka pre potreby farnosti z 23.3. bola 141, 20,- Eur, Bohu známa 

obetovala na kostol 50,- Eur, Bohu známa obetovala pre potreby farnosti 20,-
Eur. Pán Boh odplať za štedrosť.  

2. O  upratanie kostola prosíme sk. č. 6.: Jana Halková, Mária Bartková st., Anna 
Kohútová, Eva Rothová. 

3. V utorok po sv. omši pozývam na faru členov HRF a FPR aj pána kantora. 
4. Stretnutie s deťmi, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie bude v stredu 

o 16.00 v pastoračnej miestnosti na fare. 
5. Dnes po sv. omši bude výmena kartičiek Ružencového bratstva. 
6. V sobotu 13.4. bude v našej farnosti „Veľkonočná sviatosť zmierenia“ od 9,15 

– 9.45. Pozývam nás všetkých k dobrej príprave a k účasti. Rozpis spovedania 
v dekanáte je na nástenke.  

7. Na Veľký piatok budeme mať opäť „24 hodín modlitieb za farnosť“. Prosím 
vás, o zapísanie do tabuľky.  

8. Na budúcu nedeľu po sv. omši bude v kostole stretnutie lektorov – príprava na 
Veľkonočné sviatky. 

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 19 
List Rimanom 10 
Bratia, túžba môjho srdca a prosba k Bohu za nich je, aby boli spasení. Veď im 
môžem dosvedčiť, že sú plní horlivosti za Boha, ale bez pravého 
poznania. Pretože nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa uplatniť svoju 
spravodlivosť, nepodrobili sa Božej spravodlivosti. Veď cieľom Zákona je 
Kristus, aby spravodlivosť dosiahol každý, kto verí. 
Spasenie pre všetkých 
Mojžiš totiž o spravodlivosti zo Zákona píše: Človek, ktorý koná tieto veci, bude 
z nich žiť. No spravodlivosť z viery hovorí takto: Nehovor vo svojom srdci: Kto 
vystúpi do neba? — aby priviedol Krista dolu —, ani nehovor: Kto zostúpi do 
priepasti? — aby vyviedol Krista spomedzi mŕtvych. Čo teda hovorí? Blízko 
teba je Slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci, to znamená slovo viery, ktoré 
hlásame. Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci 
uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme v 
spravodlivosť, ale ústami vyznávame spásu. Písmo totiž hovorí: Nikto, kto verí 
v neho, nebude zahanbený. Niet teda rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten 
istý je Pánom všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú. Veď každý, kto 
by vzýval Pánovo meno, bude spasený.  Ako však budú vzývať toho, v ktorého 
neuverili? Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez 
kazateľa?  Ako budú hlásať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké krásne sú 
nohy tých, ktorí zvestujú dobré veci. Ale nie všetci poslúchali evanjelium. Izaiáš 
totiž hovorí: Pane, kto uveril nášmu posolstvu? Teda viera je z počutia, počutie 
však skrze Kristovo slovo. Ale pýtam sa: Či nepočuli? Ale áno: Po celej zemi 
rozlieha sa ich hlas a po končiny sveta ich slová. Pýtam sa teda: Azda to Izrael 
nepochopil? Už Mojžiš hovorí: Ja vzbudím vašu žiarlivosť voči tým, ktorí nie sú 
národom, vyvolám váš hnev voči nerozumnému národu.  Izaiáš sa odvažuje 
povedať: Dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali, dal som sa poznať tým, čo sa 
na mňa nepýtali.  No Izraelu hovorí: Celý deň som vystieral ruky k neposlušnému 
a vzdorovitému ľudu. 
List Rimanom 11 
Zvyšok Izraela 
Pýtam sa teda: Či Boh zavrhol svoj ľud? Určite nie. Veď aj ja som Izraelita z 
Abrahámovho potomstva z Benjamínovho kmeňa. Boh nezavrhol svoj ľud, ktorý 



vopred poznal. Alebo či neviete, čo hovorí Písmo o Eliášovi, ako sa žaluje Bohu 
na Izrael?  Pane, pozabíjali tvojich prorokov, tvoje oltáre zbúrali a ostal som len 
ja sám — a striehnu na môj život. Ale čo mu odpovedá Boh? Ponechal som si 
sedemtisíc mužov, ktorí nezohli koleno pred Baalom. Takto aj v tomto čase 
jestvuje zvyšok vyvolený z milosti. Ak však z milosti, tak už nie zo skutkov, veď 
inak by milosť už nebola milosťou. Čo teda? Izrael nedosiahol, čo hľadal, ale 
dosiahol to iba vyvolený zvyšok. Ostatní však zostali zatvrdení, ako je 
napísané: Boh im dal ducha tvrdého spánku, oči, aby nevideli, a uši, aby nepočuli 
— až do dnešného dňa.  A Dávid hovorí: Nech sa im ich stôl stane osídlom a 
pascou, príčinou pádu a odplatou,  nech sa im zatemnia oči, aby nevideli, a ich 
chrbát navždy zhrb!  
Spása pohanov 
Pýtam sa teda: Vari sa tak potkli, aby padli? Určite nie. Ale pre ich priestupok 
prišla spása pre pohanov, aby sa v nich vyvolala žiarlivosť. Ak sa však ich 
priestupok stal bohatstvom pre svet a ich zlyhanie bohatstvom pre pohanov, o čo 
viac ich plnosť.  Vám pohanom však hovorím: Pretože som apoštolom pohanov, 
robím česť svojej službe, aby som nejako vyvolal žiarlivosť u svojich pokrvných 
a zachránil niektorých z nich.  Veď ak ich zavrhnutie znamenalo zmierenie sveta 
s Bohom, čím bude ich prijatie, ak nie životom po zmŕtvychvstaní?  Ak je však 
prvotina svätá, potom je aj cesto. A ak je koreň svätý, potom sú aj vetvy.  Ak 
však niektoré ratolesti boli vylomené a ty, divá oliva, bol si zaštepený medzi tie 
ostatné a stal si sa účastníkom koreňa olivy, ktorý dáva miazgu, nevychvaľuj sa 
nad ratolesti. Ak sa však vychvaľuješ, uvedom si, že nie ty nesieš koreň, ale koreň 
nesie teba.  Povieš teda: „Ratolesti boli vylomené, aby som ja bol 
zaštepený.“ Dobre, pre nevieru boli vylomené, ale ty stojíš za pomoci viery. 
Nenamýšľaj si, ale sa boj! Lebo ak Boh neušetril prirodzené ratolesti, neušetrí 
ani teba.  Uvedom si teda dobrotu a prísnosť Božiu, prísnosť voči tým, čo padli, 
ale dobrotu Božiu voči tebe, ak zotrváš v tej dobrote, lebo inak budeš aj ty 
odťatý. Ale oni, ak nezotrvajú v neviere, budú vštepení. Boh totiž má moc znova 
ich vštepiť.  Veď ak si bol ty odťatý z planej olivy od prirodzenosti a bol si proti 
prirodzenosti zaštepený do dobrej olivy, o čo skôr budú do vlastnej olivy 
zaštepení tí, čo k nej patria podľa prirodzenosti.  
Obnovenie Izraela 
Nechcem totiž, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo — aby ste neboli múdri 
sami pre seba —, že časť Izraela sa zatvrdila dovtedy, kým nevojde plný počet 
pohanov a takto bude celý Izrael spasený, ako je napísané: Zo Siona príde 
vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jákoba.  A toto bude moja zmluva pre 
nich, keď odstránim ich hriechy. Vzhľadom na evanjelium sú nepriateľmi kvôli 
vám, ale podľa vyvolenia sú milovaní kvôli otcom.  Veď neodvolateľné sú Božie 
dary milosti a povolanie. Lebo tak, ako ste vy kedysi neposlúchali Boha, ale teraz 

ste dosiahli milosrdenstvo pre ich neposlušnosť,  tak aj títo teraz upadli do 
neposlušnosti, aby sa vám dostalo milosrdenstvo, aby aj oni dosiahli 
milosrdenstvo. Boh totiž všetkých spolu uzavrel do neposlušnosti, aby sa nad 
všetkými zľutoval.  Ó, hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania! Aké 
nepochopiteľné sú jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty.  Veď kto poznal 
Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom?  Alebo kto mu vopred niečo 
dal, aby mu to musel vrátiť?  Veď od neho, prostredníctvom neho a pre neho je 
všetko, jemu sláva na veky. Amen. 
List Rimanom 12 
Nový život v Kristovi 
Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste odovzdávali 
svoje telá ako živú, svätú, Bohu príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu 
Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením 
zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je 
príjemné, čo je dokonalé.  Mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás 
hovorím, aby si nenamýšľal o sebe viac, ako treba, ale aby o sebe zmýšľal tak, 
aby konal rozumne, podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. Lebo ako 
v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak 
sme mnohí jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi.  Máme 
však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Ak má niekto dar 
proroctva, nech je v súlade s vierou, ak má niekto dar služby, nech slúži, ak má 
niekto dar vyučovania, nech vyučuje.  Kto má dar napomínania, nech napomína. 
Kto dáva, nech dáva úprimne. Kto je predstavený, nech koná horlivo. Kto 
preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou.  
Pravidlá kresťanského života 
Láska nech je nepokrytecká. Sprotivte si zlo, pridŕžajte sa dobra. Buďte si 
navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti. Nebuďte 
leniví v horlivosti. Dajte sa rozohňovať Duchom. Slúžte Pánovi.  Radujte sa v 
nádeji. V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte účasť na potrebách 
svätých. Voči cudzím buďte pohostinní. Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú, 
dobrorečte a nezlorečte. Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Buďte 
navzájom jednej mysle. Nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko 
postavených. Nebuďte múdri sami pre seba. Nikomu neodplácajte zlom za zlé. 
Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí. Ak je to možné a závisí to od 
vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte 
miesto hnevu. Veď je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí 
Pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť, ak je smädný, daj mu piť. 
Lebo keď toto urobíš, žeravé uhlie mu zhrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlému, 
ale dobrom premáhaj zlé. 
 


