
FARSKÉ OZNAMY – 6. 5. 2019 – 12. 5. 2019 
 

Pondelok: Féria 
6. 5.   
 

Utorok: Féria 
7. 5.  18.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Ivana a Patrika 
  

Streda:  Féria 
8. 5.           8.00 – za zdravie a Božie požehnanie rod. Jozefa Štefányho 
  

Štvrtok: Féria, adorácia 
9. 5. 18.00 + rodičia a bratia 
  

Piatok:  Féria, sv. omša za účasti detí 
10. 5. 18.00 + Ľubomír Žiak (1. výročie smrti) 
 

Sobota:        Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice, ľub. spomienka  
11. 5.             
 

Nedeľa: ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  
12. 5.    10.00 – za veriacich farnosti 
 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Modlitba ruženca a výmena kartičiek Ružencového bratstva bude dnes popoludní 

o 14.00. 
2. Bohu známa obetovala na kostol 20,- Eur, rodina Budinská obetovala na kostol 50,- Eur. 

Pôstna krabička bola v tomto roku 230,- Eur. Zbierka pre potreby farnosti z minulého 
týždňa bola 168,35,- Eur. Nech Pán Boh štedro odplatí vašu štedrosť. 

3. Prosíme o upratanie kostola sk. č. 8 – Anna Krajčiová, Rozália Ferencová, Klaudia 
Brabcová, Tatiana Tivadarová, Vanesa Brezinová. 

4. Dnes začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania. 
5. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár. 
6. Stretnutie s deťmi, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie bude vo štvrtok o 15.00 

hod. v pastoračnej miestnosti na fare. 
7. V štvrtok bude po sv. omši H20 seminár v pastoračnej miestnosti. 
8. V piatok 10.5. bude v čase od 8.00 do 11.00 v zborovej miestnosti na evanjelickej fare 

možnosť darovať krv. Pozývame všetkých, ktorí môžu darovať  k zapojeniu sa do tejto 
akcie. 

9. Na budúci týždeň v sobotu pôjdeme na púť do Litmanovej a výlet na 
Staroľubovniansky hrad. Odchod autobusu bude o 8.00 z pred kostola. Predpokladaný 
návrat je o cca medzi  17.00 – 18.00 hod. Ešte je pár voľných miest, prosím o zapísanie 
v sakristii. 

10. Dňa 18. 5. 2019 sa v Poprade v Aréne uskutoční Diecézne stretnutie mládeže. Kto by 
mal záujem zúčastniť sa, nech sa prihlási do budúcej nedele 12.5. v sakristii. 

11. Májové pobožnosti budeme mať cez týždeň 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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Služba apoštolov 
A tak nech nás každý pokladá za Kristových služobníkov a za správcov Božích 
tajomstiev.  A od správcov sa napokon vyžaduje, aby bol každý uznaný ako 
verný. Mne však najmenej záleží na tom, či ma súdite vy alebo ľudský súd. Ba 
ani sám seba nesúdim.  Lebo ničoho som si nie vedomý; to ma však ešte 
neospravedlňuje. Veď Pán je ten, kto ma súdi. Preto nesúďte nič predčasne, kým 
nepríde Pán. On vynesie na svetlo, čo je skryté v tme, a odhalí zámery sŕdc. 
Potom každý dostane pochvalu od Boha.  Toto však, bratia, vztiahol som na seba 
a na Apolla kvôli vám, aby ste sa na nás poučili: „Nič nad to, čo je napísané“, 
aby sa nikto jedným spomedzi nás nevystatoval proti druhému. Veď kto ti dal 
prednosť? Čo máš, čo by si nebol dostal? Keď si teda dostal, prečo sa chváliš, 
ako by si nebol dostal? Už ste sa nasýtili, už ste zbohatli, začali ste kraľovať bez 
nás; kiež by ste len kraľovali, aby sme spolu s vami kraľovali aj my. Lebo tak sa 
mi zdá, že nám, apoštolom, určil Boh posledné miesto ako odsúdeným na smrť, 
veď sme sa stali divadlom svetu, anjelom i ľuďom. My sme blázni pre Krista, vy 
však rozumní v Kristovi; my sme slabí, no vy silní; vy ste slávni, my však bez 
cti. Až do tejto hodiny aj hladujeme a trpíme smädom, aj sme sporo odetí a bití, 
aj sme bez prístrešia a namáhavo pracujeme vlastnými rukami. Keď nám 
zlorečia, dobrorečíme; keď nás prenasledujú, znášame to; keď nás ohovárajú, 
vľúdne sa prihovárame. Stali sme sa akoby smeťami sveta, vyvrheľmi pre 
všetkých až doteraz.  Toto vám nepíšem, aby som vás zahanbil, ale aby som vás 
napomenul ako svoje milované deti. Veď keby ste mali hoci desaťtisíc 
vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo ja som vás splodil v 
Ježišovi Kristovi skrze evanjelium. Prosím vás teda, nasledujte môj 
príklad. Preto som vám poslal Timoteja, moje milované a verné dieťa v Pánovi. 
On vám pripomenie moje cesty v Kristovi Ježišovi, ako učím všade v každej 
cirkvi. Niektorí sa začali povyšovať, akoby som k vám už nemal prísť.  Čoskoro 
však — ak Pán bude chcieť — prídem k vám a spoznám nie reč namyslených, 
ale ich moc. Božie kráľovstvo totiž nespočíva v reči, ale v moci. Čo chcete? Mám 
prísť k vám s palicou, alebo s láskou a v duchu miernosti? 
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Odsúdenie smilstva 
Dokonca počuť, že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, akého niet ani 
medzi pohanmi, totiž, že niekto obcuje s manželkou svojho otca. A vy sa ešte 
vystatujete, nie aby ste sa radšej rmútili a vylúčili spomedzi seba toho, kto sa 
takéhoto činu dopustil.  Ja sám, hoci telesne vzdialený, no duchom prítomný, už 
som — akoby prítomný — rozhodol, že toho, čo to urobil, treba v mene nášho 
Pána Ježiša, keď sa zídeme vy a môj duch, s mocou nášho Pána Ježiša vydať 
satanovi na záhubu tela, aby bol duch v Pánov deň zachránený. To, čím sa 
chválite, nie je dobré. Neviete azda, že trocha kvasu prekvasí celé 
cesto? Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným 
chlebom; veď Kristus, náš veľkonočný Baránok, bol obetovaný. Slávme teda 
sviatky nie so starým kvasom ani s kvasom zloby a neprávosti, ale s nekvaseným 
chlebom úprimnosti a pravdy.  V liste som vám napísal, aby ste sa nestýkali so 
smilníkmi. Nie však vôbec so smilníkmi tohto sveta či s lakomcami, vydieračmi 
a modloslužobníkmi, veď to by ste museli odísť zo sveta.  Ale teraz som vám 
napísal, aby ste sa nestýkali s takým, ktorý sa nazýva bratom, no pritom je 
smilník, lakomec, modloslužobník, rúhač, opilec alebo vydierač; s takými ani len 
nejedávajte! Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo nás? Nesúdite vari 
tých, čo sú vnútri? Tých však, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Odstráňte zlého 
spomedzi seba! 
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Riešenie sporov pred neveriacimi 
Ak má niekto z vás spor s iným, ako sa opováži súdiť sa pred nespravodlivými, 
a nie pred svätými? Veď či neviete, že svätí budú súdiť svet? Ak teda vy máte 
súdiť svet, nie ste schopní rozsúdiť maličkosti? Vari neviete, že budeme súdiť 
anjelov, o čo viac veci všedného života?  Keď teda máte spory vo veciach 
všedného života, beriete si za sudcov takých, ktorí nemajú v cirkvi 
vážnosť? Hovorím to na vaše zahanbenie. Azda niet medzi vami ani jedného 
múdreho, ktorý by vedel rozriešiť spor medzi svojimi bratmi? Ale brat sa súdi s 
bratom, a k tomu ešte pred neveriacimi! Veď už to je vaša prehra, že vôbec máte 
medzi sebou súdne spory. Prečo radšej neznášate krivdu? Prečo radšej netrpíte 
škodu? Ba naopak: Vy krivdíte a škodíte bratom!  Neviete vari, že nespravodliví 
nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani 
modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich súložníci, ani 
zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho 
kráľovstva.  A takýmito ste niektorí boli. No boli ste obmytí, ba posvätení a aj 
ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha. 

Telo — chrám Ducha 
Všetko smiem, no nie všetko mi osoží. Všetko smiem, ale ja sa ničím nedám 
zotročiť. Pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrmy! Boh však obráti i jedno, 
i druhé navnivoč. No telo nie je pre smilstvo — je pre Pána a Pán pre telo. Boh 
však vzkriesil Pána a aj nás vzkriesi svojou mocou.Neviete azda, že vaše telá sú 
Kristovými údmi? Mám teda vziať Kristove údy a urobiť z nich údy neviestky? 
Rozhodne nie! Alebo či neviete, že kto sa oddáva neviestke, je s ňou jedno telo? 
Veď sa aj hovorí: Budú dvaja jedno telo. Kto sa však oddáva Pánovi, je s ním 
jeden Duch. Vyhýbajte sa smilstvu! Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je 
mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A vari neviete, že nepatríte 
sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého 
máte od Boha? Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. 
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O manželstve 
Pokiaľ ide o to, čo ste písali: Dobre je, ak sa muž nedotýka ženy.  Aby sa však 
zabránilo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho 
muža. Muž nech plní voči žene svoje povinnosti a podobne aj žena voči svojmu 
mužovi.  Žena nie je pánom svojho tela, ale jej muž; podobne ani muž nie je 
pánom svojho tela, ale jeho žena.  Neodopierajte sa jeden druhému, iba ak na 
určitý čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa venovali modlitbe, a potom buďte 
zase spolu, aby vás satan nepokúšal, keby ste sa nemohli ovládnuť.  Uvádzam to 
však ako možnosť, nie ako príkaz.  Želal by som si, aby všetci ľudia boli ako ja, 
ale každý má od Boha svoj vlastný dar: jeden tak, druhý inak. Neženatým, 
nevydatým a vdovám však hovorím: Pre nich je dobre, ak zostanú ako ja.  Ale ak 
sa nevedia ovládať, nech vstúpia do manželstva, lebo je lepšie žiť v manželstve 
ako horieť vášňou. Ženatým a vydatým však prikazujem — nie ja, ale Pán —, 
aby žena neodchádzala od svojho muža. Ak by však aj odišla, nech ostane 
nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom; a muž nech ženu 
neprepúšťa!  Ostatným hovorím ja, nie Pán: Ak niektorý brat má neveriacu ženu 
a ona aj naďalej chce s ním žiť, nech ju neprepúšťa.  A ak niektorá žena má 
neveriaceho muža a ten aj naďalej chce s ňou žiť, nech ho neopúšťa.  Lebo 
neveriaci muž sa posväcuje skrze ženu a neveriaca žena sa posväcuje skrze brata. 
Inak by vaše deti boli nečisté, teraz sú však sväté. Ale ak sa neveriaci odlučuje, 
nech sa odlúči. V takých prípadoch brat alebo sestra nie sú otrocky viazaní, veď 
Boh nás povolal k pokoju. Veď ako môžeš vedieť, žena, či zachrániš svojho 
muža? Alebo ako môžeš vedieť ty, muž, či zachrániš svoju ženu? 
 


