
FARSKÉ OZNAMY – 13. 5. 2019 – 19. 5. 2019 
 
 

Pondelok: Féria 
13. 5.  14.00 + Terézia Žiaková, sv. omša a posledná rozlúčka 
 
 

Utorok: Sv. Mateja, apoštola, sviatok 
14. 5.  18.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíru 
 
 

Streda:  Féria 
15. 5.           8.00 + Mária Michalková 
 
  

Štvrtok: Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a muč., spomienka, adorácia 
16. 5. 18.00 + Rudolf Sýkora 
 
  

Piatok:  Féria, sv. omša za účasti detí 
17. 5. 18.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Vieru Kováčovú 
 
 

Sobota:       Sv. Jána I., pápeža a mučeníka, ľubovoľná spomienka  
18. 5.           8.00 + Ivan Grytsenko 
 
 

Nedeľa: PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  
19. 5.    10.00 – za veriacich farnosti 
 

 

Príležitostné oznamy: 
 

1. Ďakujeme za upratanie kostola sk. č. 8.  

2. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili v piatok do darovania krvi. 

3. Dnes je zbierka na kňazský seminár. 

4. Stretnutie s deťmi, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie bude v utorok 

o 16.00 hod. v pastoračnej miestnosti na fare. 

5. V štvrtok bude po sv. omši H20 seminár v pastoračnej miestnosti. 

6. Vo štvrtok 16.5. bude pokračovanie Diecéznej školy viery po večernej  sv. 

omši v Katolíckom dome v Lipt. Mikuláši. Sv. omša začína o 18:15 hod. 

7. Dňa 18. 5. 2019 sa v Poprade v Aréne uskutoční Diecézne stretnutie mládeže. 

Kto by mal záujem zúčastniť sa, môže sa prihlásiť ešte dnes.  

8. 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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S NOVÝM ZÁKONOM 24 
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Božie povolanie a stav kresťanov 
Každý však nech žije tak, ako mu určil Pán, a podľa toho, ako ho povolal Boh. Tak 
to prikazujem vo všetkých cirkvách. Bol niekto povolaný ako obrezaný? Nech to 
nezakrýva! Bol niekto povolaný ako neobrezaný? Nech sa nedáva obrezať! Obriezka 
nie je nič, ani neobriezka nie je nič, ale zachovávanie Božích prikázaní. Nech každý 
zotrvá v tom stave, v ktorom bol povolaný. Bol si povolaný ako otrok? Nech ťa to 
netrápi! Ale ak by si sa aj mohol stať slobodným, radšej to využi!  Veď v Pánovi 
povolaný otrok je v Pánovi slobodný. A podobne: Kto bol povolaný ako slobodný, 
je Kristov otrok. Draho ste boli kúpení; nestávajte sa otrokmi ľudí! Bratia, nech 
každý zostane pred Bohom v tom, v čom bol povolaný.  O pannách nemám síce 
príkaz od Pána, ale radím ako taký, ktorému Pán preukázal milosrdenstvo, aby bol 
dôveryhodný. Myslím si teda, že je dobré pre človeka — a to pre nastávajúcu núdzu 
—, aby zostal tak, ako je. Si viazaný k žene? Nevyhľadávaj rozluku. Si voľný? 
Nehľadaj si ženu.  Ale keby si sa aj oženil, nezhrešil si; a ak by sa panna vydala, 
nezhreší. Takíto však budú mať súženie v tele, ale ja vás chcem toho ušetriť.  Toto 
teda hovorím, bratia, čas je krátky! Napokon aj tí, čo majú ženy, nech sú, akoby 
nemali. Tí, čo plačú, akoby neplakali; tí, čo sa radujú, akoby sa neradovali, čo kupujú, 
akoby nič nemali, a tí,  čo užívajú svet, akoby neužívali, lebo terajšia podoba sveta 
sa míňa. Chcem však, aby ste boli bez starostí. Neženatý sa stará o Pánove veci, ako 
by sa zapáčil Pánovi. Ale ženatý sa stará o veci sveta, ako by sa páčil žene, a je 
rozpoltený. Nevydatá žena a panna sa stará o Pánove veci, aby bola svätá telom i 
duchom. No vydatá sa stará o veci sveta, ako by sa páčila mužovi.  Toto vám však 
hovorím na váš osoh, nie aby som vám na krk hádzal slučku, ale aby ste sa dôstojne 
a oddane venovali Pánovi bez prestania.  Ak si niekto myslí, že koná nečestne voči 
svojmu dievčaťu, keď už dosiahne zrelý vek a patrí sa, aby si ju vzal, nech urobí, čo 
chce, nehreší. Nech sa vezmú!  Kto sa však pevne rozhodol vo svojom srdci a nič ho 
nenúti, ale má moc nad svojou vôľou a usúdil v srdci, že sa s ňou neožení, urobí 
dobre. Takže ten, kto sa ožení so svojou snúbenicou, robí dobre, ale kto sa neožení, 
koná lepšie.  Žena je viazaná dovtedy, kým žije jej muž. Keď však muž zomrie, je 
slobodná a môže sa vydať, za koho chce, ale iba v Pánovi. Bude však šťastnejšia, ak 
zostane tak, aspoň podľa môjho úsudku. A nazdávam sa, že aj ja mám Božieho 
Ducha. 
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Mäso obetované modlám 
Pokiaľ ide o mäso obetované modlám, vieme, že „všetci máme poznanie“. Poznanie 
však vedie k namyslenosti, kým láska buduje. Ak si niekto myslí, že niečo už úplne 
spoznal, ešte to nepozná tak, ako treba. Ak však niekto miluje Boha, toho Boh 
pozná.Pokiaľ teda ide o to, či sa smie jesť mäso obetované modlám, vieme, že na 
svete modla nič neznamená a niet iného boha, okrem toho Jedného. Aj keď sú 
takzvaní bohovia na nebi či na zemi — akože je mnoho takých bohov a pánov —, no 
my máme jedného Boha Otca, z ktorého je všetko a my sme tu pre neho, a jedného 
Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko a aj my sme skrze neho.  Lenže toto 
poznanie nemajú všetci. Niektorí sú až doteraz takí zvyknutí na modly, že jedia toto 
mäso ako obetované modlám, ich svedomie je slabé, a preto je poškvrnené. Pokrm 
nás však nepriblíži k Bohu. Ak nezjeme, nič nestrácame, ak zjeme, nič 
nezískavame. Dajte však pozor, aby táto vaša sloboda nebola slabým na 
prekážku. Ak totiž teba, ktorý máš poznanie, niekto uvidí stolovať v modlárskom 
chráme, či sa tým aj jeho slabé svedomie nepovzbudí, aby aj on jedol mäso obetované 
modlám?  A tak slabý brat, za ktorého zomrel Kristus, zahynie pre tvoje 
poznanie. Keď takto hrešíte proti bratom a ubíjate ich slabé svedomie, hrešíte proti 
Kristovi.  Preto ak pokrm pohoršuje môjho brata, radšej nebudem už nikdy jesť 
mäso, len aby som svojho brata nepohoršil. 
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Práva apoštola 
Azda nie som slobodný? Nie som apoštol? A nevidel som Ježiša, nášho Pána? Nie 
ste azda vy moje dielo v Pánovi? Ak by som aj pre iných nebol apoštol, pre vás iste 
som; veď vy ste pečaťou môjho apoštolstva v Pánovi. Toto je moja obrana proti tým, 
čo ma súdia:  Nemáme azda právo jesť a piť? Vari podľa príkladu ostatných 
apoštolov a Pánových bratov i Kéfasa nemáme právo brať si so sebou sestru, 
ženu?  Alebo len ja a Barnabáš nemáme právo nepracovať? Kto kedy vojenčí na 
vlastné trovy? Kto vysadí vinicu, a neje z jej úrody? Alebo kto pasie stádo, a neživí 
sa mliekom od stáda? Vari to hovorím iba ľudsky? Nehovorí to aj Zákon?  Veď v 
Mojžišovom zákone je napísané: Mlátiacemu volovi nezaviažeš hubu. Azda sa Boh 
stará iba o voly? Nehovorí to vari pre nás? Veď pre nás bolo napísané: Kto orie, má 
orať v nádeji, a kto mláti, má mlátiť v nádeji, že dostane svoj podiel. Keď sme teda 
medzi vami siali duchovné, je veľkou vecou žať telesné? Ak iní majú u vás toto 
právo, prečo nie skôr my? My sme však toto právo nevyužili. Naopak. Všetko 
znášame, len aby sme Kristovmu evanjeliu nestavali nijakú prekážku. Vari neviete, 
že tí, čo pôsobia v svätej službe, živia sa z chrámu a slúžia pri oltári, majú podiel z 
oltára? Preto aj Pán prikázal tak, aby tí, čo ohlasujú evanjelium, z evanjelia aj žili. Ja 
som však z toho nič nevyužil. Ani toto som nenapísal preto, aby sa mi tak stalo. Lebo 
radšej by som aj umrel, než by mi niekto zmaril túto moju chválu. Veď ak zvestujem 
evanjelium, to nie je pre mňa chvála; je to moja povinnosť a beda mi, ak ho nebudem 

zvestovať. Ak to konám zo svojej vôle, mám odmenu; ak však nie zo svojej vôle, 
plním zverenú úlohu. Aká je teda moja odmena? Taká, že keď zvestujem evanjelium, 
zvestujem ho zadarmo a nevyužívam právo, ktoré mi z evanjelia prislúcha. Lebo hoci 
som aj slobodný voči všetkým, dal som sa do služby všetkým, aby som získal čím 
viacerých. Pre Židov som sa stal akoby Židom, aby som získal Židov; pre tých, čo sú 
pod Zákonom, bol som ako ten pod Zákonom, aby som získal tých, čo sú pod 
Zákonom — i keď nie som pod Zákonom. Pre tých, čo sú bez Zákona, stal som sa 
ako ten bez Zákona, aby som získal tých, čo sú bez Zákona — aj keď pred Bohom 
nie som bez Zákona, lebo som pod Kristovým zákonom. Pre slabých som sa stal 
slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil 
aspoň niektorých. A všetko to robím pre evanjelium, aby som mal na ňom 
podiel.  Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dostáva 
cenu? Bežte tak, aby ste ju dosiahli. Veď každý pretekár sa zdržiava všetkého; oni to 
robia preto, aby získali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Ja teda bežím nie 
akoby bez cieľa a zápasím nie ako ten, kto udiera do prázdna.  Ale zaobchádzam 
tvrdo so svojím telom a ovládam ho, aby kým iným hlásam, sám som nezlyhal. 
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Výstraha pred modlárstvom 
Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom a všetci 
prešli cez more, všetci boli pokrstení v Mojžišovi, v oblaku a v mori, všetci jedli ten 
istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej 
skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich nemal 
Boh zaľúbenie, veď zahynuli na púšti. Toto sa pre nás stalo výstrahou, aby sme 
neboli dychtiví po zle tak, ako po ňom dychtili oni. Ani nebuďte modloslužobníci, 
ako boli niektorí z nich, tak ako je napísané: Posadil sa ľud, aby jedol a pil; nato 
vstali, aby sa zabávali. Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za 
jediný deň dvadsaťtritisíc. Ani nechcime skúšať Krista, ako niektorí z nich skúšali, a 
hynuli od hadov. Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali, a hynuli od zhubcu. Toto 
sa im stalo výstrahou a nám, ktorých zastihol koniec vekov, to bolo napísané ako 
napomenutie. A tak ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby 
nepadol. Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On 
nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby 
ste ju vládali zniesť.  Preto, moji milovaní, stráňte sa modloslužby. Prihováram sa 
vám ako rozumným: Posúďte sami, čo hovorím.  Nie je vari kalich dobrorečenia, 
ktorý žehnáme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je azda 
účasťou na Kristovom tele? Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo 
všetci máme podiel na jednom chlebe.  Pozrite na Izrael podľa tela: Azda tí, čo jedia 
obety, nemajú účasť aj na oltári? Čo tým chcem povedať? Že mäso obetované 
modlám je niečo? Alebo že modla je niečo? Nie. Ale čo obetujú, obetujú démonom, 
nie Bohu. No ja nechcem, aby ste mali spoločenstvo s démonmi. Nemôžete piť z 
Pánovho kalicha aj z kalicha démonov; a nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj 
na stole démonov. Alebo máme vyvolať žiarlivosť Pána? Sme azda silnejší ako on? 


