
FARSKÉ OZNAMY – 27. 5. 2019 – 2. 6. 2019 
 

Pondelok:   Sv. Augustína z Canterbury, biskupa, ľubovoľná spomienka 
27. 5.   
 

Utorok: Féria, prosebný deň za úrodu 
28. 5.  18.00 + Ľudovít a Pavlína Bobuloví a ich deti 
 

Streda:  Féria 
29. 5.          8.00 - za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíru 
 

Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok 
30. 5. 18.00 – za veriacich farnosti 
  

Piatok:  Féria, sv. omša za účasti detí 
31. 5. 18.00 + Mária a Michal Ratkoš 
 

Sobota:      Sv. Justína, mučeníka, spomienka 
1. 6.            7.30 – Fatimská sobota 
                   8.00 + Anna a Michal Sýkora 
 

Nedeľa:     SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
2. 6.            10.00 – za veriacich farnosti 
 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Rodiny Zubajová, Brezinová a Zubajová obetovali na kostol každá po 20,- 

Eur.  Nech Pán Boh odplatí štedro všetkým štedrým darcom. 
2. Ďakujem za upratanie a výzdobu rodinám detí, ktoré boli na prvé sv. 

prijímanie. 
3. Dnes je pravidelná zbierka pre potreby farnosti. 
4. Od piatku začne Novéna k Duchu Svätému. 
5. V piatok večer po sv. omši bude  modlitba chvál spojená s adoráciou 

v kostole. 
6. Na budúci týždeň bude zbierka na katolícke masmédia. 
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. Posledné stretnutie H2O seminára nebude v tomto týždni, keďže je sviatok. 
Dohodneme vhodný termín.  

10. 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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Láska 
Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anjelskými, a lásku by som nemal, bol by 
som iba ako cvendžiaci kov a zvučiaci činel.  A keby som mal aj dar prorokovať a 
poznal by som všetky tajomstváa mal by som všetko poznanie a keby som mal takú 
silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím. Ak 
by som rozdal všetok svoj majetok, a ak by som vydal svoje telo, aby som sa mohol 
chváliť, no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo.  Láska je trpezlivá, láska je 
dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; nespráva sa neslušne, nehľadá 
svoj prospech, nerozčuľuje sa, nepočíta krivdy; neraduje sa z neprávosti, ale raduje 
sa z pravdy; všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží.  Láska nikdy 
nezanikne; proroctvá sa pominú, jazyky umĺknu, poznanie bude prekonané.  Lebo 
iba sčasti poznávame a sčasti prorokujeme.  Ale keď príde to, čo je dokonalé, to, čo 
je čiastočné, sa pominie.  Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som 
ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské 
spôsoby.  Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre. 
Teraz poznávam sčasti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný. Teraz 
teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je láska. 
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Jazyky a prorokovanie 
Usilujte sa o lásku, no horlivo hľadajte aj duchovné dary, najmä však aby ste 
prorokovali. Lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto mu totiž 
nerozumie, mocou Ducha hovorí tajomstvá.  Kto však prorokuje, hovorí ľuďom a tak 
buduje, povzbudzuje a potešuje.  Kto hovorí jazykmi, buduje seba, ale ten, kto 
prorokuje, buduje cirkev.  Chcem však, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale ešte viac, 
aby ste prorokovali. Lebo väčší je ten, čo prorokuje, než ten, čo hovorí jazykmi — 
iba ak by to aj vykladal, aby sa budovala cirkev.  Veď čo by som vám osožil, bratia, 
keby som k vám prišiel a hovoril jazykmi, ale nehovoril by som vám slovami zjavenia 
ani poznania, ani proroctvom, ani učením? Podobne ako neživé nástroje, ktoré 
vydávajú zvuk, či flauta alebo citara: keby nevydávali rozdielne zvuky, ako by sa 
vedelo, čo sa hrá na flaute a čo na citare?  Veď ak poľnica zaznie nejasne, kto sa bude 
chystať do boja?  Tak aj vy, ak nevydávate jazykom zrozumiteľné slová, ako možno 



poznať, čo hovoríte? Veď budete hovoriť do vetra.  Vo svete je predsa toľko druhov 
jazykov, a ani jeden nie je bez slov.  Ak však nepoznám zmysel reči, pre toho, kto 
hovorí, budem cudzincom, a ten, čo hovorí, bude cudzincom pre mňa.  Tak aj vy, 
keďže sa horlivo usilujete o duchovné dary, usilujte sa oplývať tým, čo slúži cirkvi 
na rast.  Preto ten, kto hovorí jazykmi, nech sa modlí, aby vykladal. Lebo ak sa 
modlím jazykmi, modlí sa môj duch, ale moja myseľ je bez ovocia.  Čo teda? Budem 
sa modliť duchom, ale budem sa modliť aj mysľou. Budem spievať chválospevy 
duchom, ale budem spievať aj mysľou. Lebo ak dobrorečíš duchom, ako potom môže 
jednoduchý človek na tvoje vďakyvzdanie povedať: „Amen!“? Veď nevie, čo 
hovoríš. Ty síce krásne dobrorečíš, ale iný sa tým nebuduje.  Ďakujem Bohu, že viac 
hovorím jazykmi ako vy všetci;  v cirkvi však chcem radšej prehovoriť päť 
zrozumiteľných slov, aby som aj iných poučil, než povedať desaťtisíc slov 
nezrozumiteľným jazykom.  Bratia, nebuďte pri usudzovaní ako deti, v zle buďte 
maličkí, no pri usudzovaní buďte dokonalí. V Zákone je napísané: Cudzími jazykmi 
a perami cudzincov budem hovoriť k tomuto ľudu, no ani tak ma nepočúvnu, hovorí 
Pán. A jazyky sú znamením nie pre veriacich, ale pre neveriacich, kým proroctvo je 
nie pre neveriacich, ale pre veriacich.  Keby sa teda celá cirkev zišla na tom istom 
mieste a všetci by hovorili jazykmi a prišli by tam jednoduchí ľudia alebo neveriaci, 
nepovedali by, že šaliete?  Keby však všetci prorokovali a vošiel by niekto neveriaci 
alebo jednoduchý človek, všetci by ho usvedčovali, všetci posudzovali. Skryté veci 
jeho srdca sa stanú zjavnými, a tak padne na tvár, bude sa klaňať Bohu a vyznávať: 
„Naozaj je Boh medzi vami!“ 
 
Poriadok v zhromaždení 
Čo teda, bratia? Keď sa zídete, každý má niečo: chválospev, učenie, zjavenie, 
hovorenie jazykmi či ich výklad; to všetko nech je na budovanie. Ak niekto hovorí 
jazykmi, nech sú to dvaja alebo nanajvýš traja, a to jeden po druhom, a jeden nech 
vysvetľuje.  Ale ak by nemal kto vysvetľovať, nech mlčí v cirkevnom zhromaždení, 
ale nech hovorí sebe samému a Bohu.  No proroci nech hovoria dvaja alebo traja a 
ostatní nech to posúdia. Ak by sa však inému, čo tam sedí, dostalo zjavenia, prvý 
nech sa odmlčí.  Lebo po jednom môžete všetci prorokovať, aby sa všetci poučili a 
aby všetci boli povzbudení.  Duchovia prorokov sa podriaďujú prorokom;  veď Boh 
nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Podľa zvyku vo všetkých svätých 
cirkvách ženy nech v cirkevnom zhromaždení mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale 
nech sú podriadené, ako to hovorí aj Zákon. Ak sa však chcú niečo naučiť, nech sa 
opýtajú doma svojich mužov, lebo je neslušné, aby žena v cirkevnom zhromaždení 
hovorila.  Či od vás vyšlo Božie slovo, alebo k vám iba prišlo?  Ak si niekto myslí, 
že je prorok alebo obdarovaný Duchom, nech vie, že čo vám píšem, je Pánov 
príkaz. Kto to neuzná, nebude uznaný.  Tak teda, bratia moji, horlivo sa usilujte 
prorokovať a nezabraňujte hovoriť jazykmi.  Ale všetko nech sa deje slušne a v 
poriadku! 
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O zmŕtvychvstaní Krista 
Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste prijali, v 
ktorom zotrvávate a skrze ktoré ste aj spasení, ak ho zachovávate tak, ako som vám 
ho zvestoval, iba že by ste boli nadarmo uverili.  Lebo predovšetkým som vám 
odovzdal, čo som aj sám prijal, že podľa Písem Kristus zomrel za naše hriechy, že 
bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa Písem a že sa zjavil Kéfasovi a potom 
Dvanástim. Potom sa zjavil naraz viac ako päťsto bratom, z ktorých väčšina doteraz 
žije, niektorí však pomreli.  Potom sa zjavil Jakubovi a ďalej všetkým 
apoštolom.Nakoniec zo všetkých, ako nedonosenému, sa zjavil aj mne. Veď ja som 
najmenší z apoštolov, ba nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som 
prenasledoval Božiu cirkev. Ale z Božej milosti som to, čo som, a jeho milosť nebola 
vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia 
milosť, ktorá je so mnou. Preto, či ja alebo oni, tak hlásame, a tak ste uverili.  
Vzkriesenie z mŕtvych 
Keď sa teda hlása, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, ako potom niektorí z vás 
hovoria, že niet zmŕtvychvstania?  Veď ak niet zmŕtvychvstania, ani Kristus nebol 
vzkriesený.  Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše kázanie a márna 
je aj vaša viera. Tak by sa zistilo, že sme falošní Boží svedkovia, lebo sme svedčili 
proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú z 
mŕtvych. Ak však mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus 
nebol vzkriesený, márna je vaša viera — ešte vždy ste vo svojich hriechoch.  A tak 
by zahynuli aj tí, čo zosnuli v Kristovi. Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, 
sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych ako 
prvotina tých, čo zomreli. Lebo ako skrze človeka prišla smrť, tak prišlo skrze 
človeka aj zmŕtvychvstanie. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi 
budú všetci oživení;  každý však v danom poradí: Prvotina Kristus, potom pri jeho 
príchode tí, čo patria Kristovi, a potom nastane koniec, keď odovzdá kráľovstvo 
Bohu Otcovi, keď zruší vládu všetkých kniežat, mocností a síl. Lebo on musí 
kraľovať, kým mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. Ako posledný nepriateľ 
bude zničená smrť, lebo mu všetko položil pod nohy. Keď však hovorí, že všetko je 
mu podrobené, je zrejmé, že okrem toho, ktorý mu všetko podrobil. A keď mu bude 
všetko podrobené, vtedy aj sám Syn sa podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby 
Boh bol všetko vo všetkom.  Aký by ináč malo zmysel to, že sa podaktorí dávajú 
krstiť za mŕtvych? Ak pre mŕtvych niet vôbec vzkriesenia, prečo sa dávajú za nich 
krstiť? Prečo sa aj my vystavujeme nebezpečenstvu v každej chvíli? Veď každý deň 
umieram, je to tak isté, ako vy, bratia, ste mojou chválou, ktorú mám v Kristovi 
Ježišovi, našom Pánovi. Ak som v Efeze bojoval so šelmami z ľudských pohnútok, 
čo mi to osoží? Ak pre mŕtvych niet vzkriesenia: Jedzme a pime, veď zajtra 
zomrieme! Nedajte sa oklamať: „Zlé reči kazia dobré mravy!“  Vytriezvite, ako sa 
patrí, a nehrešte! Veď niektorí nepoznajú Boha — na vaše zahanbenie to hovorím. 


