
FARSKÉ OZNAMY – 29. 4. 2019 – 5. 5. 2019 
 
 

Pondelok: Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, sviatok 
29. 4.  18.00 – za zdravie a Božie požehnanie rod. Ferencovej 
 

Utorok: Sv. Pia V., pápeža, ľubovoľná spomienka 
30. 4.  18.00 – za zdravie a Božie pož.  Beáty, Vladimíra a Michala 
  

Streda:  Sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka 
1. 5.           18.00 + Tomáš 
  

Štvrtok: Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka, adorácia 
2. 5. 18.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíru 
  

Piatok:  Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok, za účasti detí 
3. 5.  17.00 + Ján, Milan, Žofia, Gabriela 
 

Sobota:        Sv. Floriána, mučeníka, ľubovoľná spomienka  
4. 5.           7.30 Fatimská sobota 
 8.00 + Mária Miláčková (1. výročie smrti) 
 

Nedeľa: TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  
5. 5.    10.00 – za veriacich farnosti 
 

 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Pri spomienke 20. výročia smrti + Petra Stana, obetovali príbuzní na kostol 

50,- Eur. Nech Pán Boh odplatí štedro vašu štedrosť. 
2. Ďakujeme za upratanie kostola sk. č. 7. 
3. Dnes je pravidelná zbierka pre potreby farnosti 
4. Stretnutie s deťmi, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie bude vo štvrtok 

o 15.00 hod. v pastoračnej miestnosti na fare. 
5. V štvrtok bude po sv. omši H20 seminár v pastoračnej miestnosti. 
6. V týždni je prvý piatok v mesiaci, spovedať budem 30’pred každou sv. omšou. 

Ku chorým pôjdem v piatok od 9.00.    
7. Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Po sv. omši budeme mať opäť agapé. 

Môžeme doniesť na ochutnanie znova klobásy a ak by chcel niečo sladké 
priniesť, prosím o nahlásenie.  

8. Modlitba ruženca a výmena kartičiek Ružencového bratstva bude na budúcu 
nedeľu popoludní o 14.00. 

9. Májové pobožnosti budeme mať tak ako bolo zvykom, cez týždeň budú v čase 
začiatku sv. omše a v nedeľu 5 minút pred sv. omšou. 

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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Pozdrav 
Pavol, z Božej vôle povolaný apoštol Krista Ježiša, a brat Sóstenés  Božej 
cirkvi v Korinte, posväteným v Ježišovi Kristovi, povolaným svätým a 
všetkým, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u 
nich aj u nás: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša 
Krista.  Neprestajne ďakujem svojmu Bohu za vás, pre Božiu milosť, ktorá 
vám bola daná v Ježišovi Kristovi, za to, že ste v ňom boli obohatení všetkým: 
každým slovom i každým poznaním. Keďže sa medzi vami utvrdilo 
svedectvo o Kristovi,  nechýba vám nijaký dar milosti, kým čakáte na 
zjavenie nášho Pána Ježiša Krista. On vás bude upevňovať až do konca, aby 
ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás 
povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. 
Roztržky v spoločenstve 
Napomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste 
hovorili jednomyseľne a neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli 
zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku. Od ľudí z domu Chloé som sa totiž 
dozvedel o vás, bratia moji, že sú medzi vami sváry.  Mám na mysli to, že 
každý z vás hovorí: „Ja som Pavlov!“ „Ja som Apollov!“ „Ja zas Kéfasov!“ 
„Ja Kristov!“ Veď či je Kristus rozdelený? Vari bol za vás ukrižovaný Pavol? 
Alebo ste boli pokrstení v Pavlovom mene? Ďakujem Bohu, že som nikoho z 
vás nepokrstil, iba Krispa a Gája, aby nik nepovedal, že ste boli pokrstení v 
mojom mene.  Ba pokrstil som aj Stefanasovu domácnosť, inak neviem, či 
som pokrstil aj niekoho iného. Kristus ma totiž neposlal krstiť, ale zvestovať 
evanjelium, nie však múdrosťou slova, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený. 
Kristus — Božia moc a Božia múdrosť 
Veď slovo o kríži je bláznovstvom pre tých, čo sú na ceste k záhube, nám 
však, ktorí smerujeme k spáse, je Božou mocou. Veď je napísané: Zmarím 
múdrosť múdrych a rozumnosť rozumných zničím.  Kde je múdry? Kde 
zákonník? Kde rečník tohto veku? Neobrátil azda Boh múdrosť tohto sveta 



na bláznovstvo? Pretože svet z prejavov Božej múdrosti nepoznal Boha 
svojou múdrosťou, zapáčilo sa Bohu zachrániť bláznovstvom tejto zvesti 
tých, ktorí veria. Židia totiž žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť, my 
však hlásame Krista ukrižovaného — pre Židov síce pohoršenie a pohanov 
bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov, ako aj Grékov, Krista, Božiu moc 
a Božiu múdrosť. Božie bláznovstvo je totiž múdrejšie ako ľudia a Božia 
slabosť silnejšia ako ľudia.  Veď sa pozrite, bratia, akých si vás povolal! Niet 
medzi vami mnoho múdrych podľa tela ani mnoho mocných, ani mnoho 
urodzených. Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil múdrych, 
a čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil mocných; Boh si vyvolil, 
čo je v očiach sveta neurodzené a opovrhované; áno, vyvolil si to, čo nie je, 
aby zmaril to, čo je, aby sa nik pred Bohom nevystatoval. Vy ste však z neho 
v Ježišovi Kristovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a 
posvätením i vykúpením, aby — ako je napísané, ten, kto sa chváli, nech sa 
chváli v Pánovi. 
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Zvesť o ukrižovanom Kristovi 
Aj ja, bratia, keď som prišiel k vám, neprišiel som vám ohlasovať Božie 
tajomstvo so vznešenosťou slova alebo múdrosti. Rozhodol som sa totiž, že 
medzi vami nebudem poznať nič iné okrem Ježiša Krista, a to 
ukrižovaného. Aj ja som bol medzi vami slabý, preniknutý veľkým strachom 
a chvením;moje slovo a moje hlásanie nespočívalo v presvedčivých slovách 
múdrosti, ale v dokazovaní Ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na 
ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. 
Boží Duch a Božia múdrosť 
Múdrosť však hovoríme medzi dokonalými, no nie múdrosť tohto veku ani 
kniežat tohto veku, ktoré hynú, ale hovoríme v tajomstve skrytú Božiu 
múdrosť, ktorú Boh pred vekmi vopred určil nám na slávu. Nikto z kniežat 
tohto veku ju nepoznal; veď keby ju boli poznali, neboli by ukrižovali Pána 
slávy. Ale ako je napísané: Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo a čo ani do 
ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú.  Nám to však 
Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. Veď kto z 
ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani Božie 
veci nepozná nikto, len Boží Duch. My sme však neprijali ducha sveta, ale 
Ducha, ktorý je z Boha, aby sme poznali, čo nám Boh daroval. O tom aj 
hovoríme, nie však naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale tými slovami, 

ktoré učí Duch; a tak duchovné veci vysvetľujeme duchovne. Telesný človek 
neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu totiž bláznovstvom a nemôže ich 
poznať, pretože sa posudzujú duchovne. Ale duchovný človek posudzuje 
všetko, jeho však neposudzuje nik.  Veď kto poznal Pánovu myseľ, aby ho 
poúčal? My však máme myseľ Kristovu! 
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Boží spolupracovníci 
A ja, bratia, nemohol som k vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k 
telesným, ako k nedospelým v Kristovi. Dával som vám piť mlieko, nie pevný 
pokrm; neboli by ste ho totiž zniesli, ba ešte ani teraz nemôžete, pretože ste 
ešte stále telesní. Či nie ste vari telesní a nekonáte priveľmi ľudsky, keď 
vládne medzi vami závisť a svár? Veď keď jeden hovorí: „Ja som Pavlov!“ a 
druhý zas: „Ja Apollov!“, nie ste azda telesní ľudia?  Veď ktože je Apollo? A 
kto je Pavol? Služobníci, skrze ktorých ste uverili, a to každý tak, ako mu dal 
Pán. Ja som sadil, Apollo polieval, ale Boh dáva vzrast. A tak nič nie je ten, 
čo sadí, ani ten, čo polieva, iba Boh, ktorý dáva vzrast. No ten, čo sadí, a ten, 
čo polieva, patria k sebe, ale každý dostane odmenu podľa vlastnej práce.  My 
sme totiž Boží spolupracovníci; vy ste Božia roľa a Božia stavba.  Podľa 
Božej milosti, ktorá mi bola daná, ako múdry staviteľ položil som základ a 
iný ďalej na ňom stavia; ale každý nech si dá pozor, ako na ňom stavia. Nik 
totiž nemôže položiť iný základ než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš 
Kristus. Ak však na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, 
drevo, seno, slamu,  dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, pretože sa 
zjaví v ohni, a sám oheň preskúša dielo každého, aké je. Ak dielo, ktoré niekto 
postavil, vydrží, dostane odmenu.  Ak niekoho dielo zhorí, utrpí škodu; sám 
však bude zachránený, ale tiež akoby cez oheň.  Azda neviete, že ste Božím 
chrámom a že vo vás prebýva Boží Duch? Ak niekto kazí Boží chrám, toho 
Boh zničí; lebo Boží chrám je svätý a tým ste vy!  Nech nikto neklame sám 
seba! Ak si niekto z vás namýšľa, že je múdry v tomto veku, nech sa stane 
bláznom, aby sa stal múdrym. Lebo múdrosť tohto sveta je pred Bohom 
bláznovstvom. Veď je napísané: Múdrych chytá v ich chytráctve.  A 
zase: Pán pozná myšlienky múdrych, že sú márne.  Nech sa teda nikto 
nechváli ľuďmi, veď všetko je vaše:  či Pavol, či Apollo, či Kéfas, či svet, či 
život, či smrť, veci prítomné, či budúce: všetko je vaše, vy ste však Kristovi 
a Kristus je Boží. 
 


