
FARSKÉ OZNAMY – 3. 6. 2019 – 9. 6. 2019 
 

Pondelok:  Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, muč.,  ľub. spomienka 
3. 6.   
 

Utorok: Féria 
4. 6. 17.00 + Mária a Michal Nezník 
 

Streda: Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka 
5. 6.          8.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíru 
 

Štvrtok: Sv. Norberta, biskupa, ľubovoľná spomienka, adorácia 
6. 6. 18.00 + Emil, Mária, Zlaťa 
  

Piatok: Féria, sv. omša za účasti detí 
7. 6. 18.00 + z rodiny Ondreja Keštefrana 
 

Sobota:     Vigília Zoslania Ducha Svätého 
8. 6.           18.00 - za zdravie a Božie požehnanie pre Michala a Máriu 
 

Nedeľa:     Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť 
9. 6.   10.00 – za veriacich farnosti 
 

 

Príležitostné oznamy: 
1. Rodiny prvoprijímajúcich detí obetovali  na kostol 100,- Eur.  

Pravidelná zbierka pre potreby farnosti z minulej nedele bola 141,93 ,- 
Eur. Nech Pán Boh odplatí štedro všetkým štedrým darcom.  

2. Dnes je zbierka na katolícke masmédia. 
3. Po sv. omši budeme mať agapé.  
4. Modlitba ruženca a výmena kartičiek Ružencového bratstva bude 

popoludní o 14.00 hod. 
5. Na začiatku sv. omší sa budeme modliť Novénu k Duchu Svätému. 
6. Po slávnosti Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné obdobie. 
7. O upratovanie kostola poprosíme sk. 9: Marta Koreňová, Kvetoslava 

Sabaková, Oľga Strelecká. 
8. V dňoch 14.-16. 6. sa uskutoční v Šuňave festival „Za jazerom.“ Program 

je na nástenke. Vstupné dobrovoľné. 
9. V Prešove sa 15.6. uskutoční v mestskej hale Evanjelizačný seminár – 

OHEŇ. Vstup je voľný.  

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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Prvý list sv. apoštola Pavla Korinťanom 15b) 
Vzkriesenie tela 
Niekto však povie: „Ako sú mŕtvi kriesení? V akom tele prídu?“ Nerozumný! 
Čo ty seješ, neožije, ak neodumrie. A čo seješ, neseješ ako telo, ktoré má 
vzniknúť, ale holé zrno, či pšenice, alebo niečoho iného.  Boh mu však dáva 
telo, ako sám chcel, a každému semenu jeho vlastné telo. Nie každé telo je 
také isté telo, ale iné je telo ľudí, iné je telo zvierat a zas iné je telo vtákov a 
iné rýb.  A sú telá nebeské a telá pozemské, ale iný je jas tiel nebeských a iný 
pozemských.  Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný je jas hviezd; veď hviezda 
od hviezdy sa líši jasom.  Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: čo sa seje 
porušené, vstáva neporušené;  čo je zasiate potupené, vstáva v sláve; čo je 
siate bezvládne, vstáva v moci. Seje sa telo prirodzené, vstáva telo duchovné. 
Ak jestvuje prirodzené telo, jestvuje i duchovné.  Tak je aj napísané: Prvý 
človek, Adam, stal sa živou bytosťou, posledný Adam oživujúcim 
Duchom. Nie je však skôr duchovné, ale prirodzené, až potom 
duchovné.  Prvý človek je zo zeme, pozemský, druhý človek je z neba. Aký 
je ten pozemský, takí sú aj ostatní pozemskí; a aký je ten nebeský, takí sú aj 
ostatní nebeskí.  A ako sme niesli podobu toho pozemského, tak budeme 
niesť aj podobu toho nebeského.  Toto teda hovorím, bratia, že telo a krv 
nemôžu zdediť Božie kráľovstvo, ani porušiteľnosť nezdedí 
neporušiteľnosť. Počúvajte, poviem vám tajomstvo: Nie všetci zomrieme, ale 
všetci budeme premenení, naraz, v tom okamihu, na posledný zvuk poľnice. 
Keď zatrúbi, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my budeme 
premenení. Lebo toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a toto 
smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. Keď si však toto porušiteľné oblečie 
neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je 
napísané: Smrť pohltilo víťazstvo! Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je 
tvoj osteň? Ostňom smrti je totiž hriech a silou hriechu je Zákon. No vďaka 
Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista! A tak, bratia 
moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v Pánovom 
diele, veď viete, že vaša námaha nie je márna v Pánovi. 
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Zbierka pre núdznych v Jeruzaleme 
Pokiaľ ide o zbierku pre svätých, aj vy urobte tak, ako som to prikázal cirkvám v 
Galácii. Nech si každý z vás v prvý deň po sobote odloží, čo by mohol usporiť, 
aby sa zbierky nerobili vtedy, keď prídem. Keď však prídem, pošlem so 
sprievodným listom tých, ktorých uznáte za hodných, aby zaniesli váš dar do 
Jeruzalema. Ak by však bolo vhodné, aby som šiel aj ja, pôjdu so mnou.  
Apoštolove zámery 
Prídem k vám, keď prejdem Macedónsko, lebo Macedónskom iba prejdem, ale u 
vás azda pobudnem alebo aj prezimujem, aby ste ma vypravili, kamkoľvek by 
som šiel.  Nechcem vás totiž teraz vidieť len tak letmo, lebo dúfam, že ak dovolí 
Pán, nejaký čas u vás pobudnem. V Efeze ostanem až do Turíc, lebo sa mi tam 
otvorili veľké dvere činnosti, ale aj protivníkov je mnoho.  Ak však príde 
Timotej, hľaďte, aby sa u vás nemusel báť; veď koná Pánovo dielo ako aj 
ja. Nech ním teda nik nepohŕda. Vypravte ho v pokoji, aby prišiel ku mne, lebo 
ho očakávam s bratmi.  Pokiaľ ide o brata Apolla, veľmi som ho prosil, aby šiel 
k vám s bratmi, ale vôbec nemal vôľu teraz ísť. Pôjde však, keď bude na to 
vhodný čas. 
Záverečné nariadenia a pozdravy 
Bdejte, stojte pevne vo viere, vzmužte sa a buďte silní! Všetko nech sa medzi 
vami deje v láske! Prosím vás, bratia: Viete o Stefanasovom dome, že je 
prvotinou Achájska a že sa dali do služby svätým; ochotne sa aj vy podriaďte im 
i každému, kto spolupracuje a usilovne slúži. Radujem sa Stefanasovmu, 
Fortunátovmu i Achajkovmu príchodu, že mi nahradili vašu neprítomnosť.  Tak 
potešili môjho i vášho ducha. Takých si teda vážte.  Pozdravujú vás cirkvi Ázie. 
Pozdravujú vás mnohokrát v Pánovi Akvila a Priska, aj spoločenstvo cirkvi v ich 
dome. Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa navzájom svätým 
bozkom!  Toto je môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. Ak niekto nemiluje Pána, 
nech je prekliaty! Maranatha! Milosť Pána Ježiša nech je s vami.  Moja láska 
nech je s vami všetkými v Kristovi Ježišovi! 
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Pozdrav 
Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, a brat Timotej cirkvi Božej v Korinte a 
všetkým svätým v celom Achájsku: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a 
od Pána Ježiša Krista. 
Pavlova vďaka za útechu v utrpení 
Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a 
Boh všetkej útechy, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my 

mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, a to útechou, ktorou aj nás 
Boh potešil. Veď ako vo veľkej miere prichádzajú na nás Kristove utrpenia, tak 
sa nám skrze Krista v hojnej miere dostáva aj útechy. A tak, ak sme sužovaní, je 
to na vašu útechu a spásu; ak sme potešovaní, aj to je na vašu útechu, ktorá sa 
prejavuje v znášaní takých istých utrpení, aké znášame aj my. A naša nádej, 
vzhľadom na vás, je pevná, pretože vieme, že ako máte účasť na utrpeniach, tak 
ju budete mať i na úteche.  Nechceme, bratia, aby ste nevedeli o súžení, ktoré nás 
postihlo v Ázii, doľahlo na nás nadmieru ťažko, nad naše sily, takže sme si zúfali 
nad svojím životom. Ba sami nad sebou sme prijali ortieľ smrti, aby sme 
dôverovali nie sebe, ale Bohu, ktorý kriesi mŕtvych.  On nás vyslobodil a ešte 
vyslobodí z takého veľkého nebezpečenstva smrti; v neho dúfame, že nás vždy 
znovu vyslobodí, ak nám budete pomáhať aj vy modlitbou za nás, aby za dar 
milosti, ktorej sa nám dostáva na príhovor mnohých, vzdávali mnohí za nás 
vďaku. 
Odklad Pavlovej návštevy 
Toto je naša chvála: svedectvo nášho svedomia, že sme na svete a o to viac medzi 
vami žili v úprimnosti a čistote, ktoré sú od Boha, nie v telesnej múdrosti, ale v 
Božej milosti. Veď vám nepíšeme nič iné, iba to, čo čítate alebo už poznáte. 
Dúfam však, že nás až do konca budete poznávať,  ako ste už sčasti spoznali, že 
sme vašou chválou, ako aj vy našou, v deň nášho Pána Ježiša.  V tejto dôvere 
som chcel prísť najprv k vám, aby ste mali druhý raz prejav mojej priazne,  a cez 
vás prejsť do Macedónska a z Macedónska sa znova vrátiť k vám, aby ste ma 
sprevádzali do Judska. Bola to azda ľahkomyseľnosť, keď som to chcel? Alebo 
keď sa pre toto rozhodujem, rozhodujem sa podľa tela, aby moje „áno-áno“ 
znamenalo aj „nie-nie“? Ako je však Boh verný, naša reč k vám nie je aj „áno“, 
aj „nie“!  Totiž Boží Syn Ježiš Kristus, ktorého sme vám hlásali my — ja, Silván 
a Timotej — nebol „áno“ aj „nie“, ale v ňom sa uskutočnilo „áno“. Lebo všetky 
Božie prisľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú „áno“; a preto prostredníctvom 
neho znie aj „amen“ Bohu na slávu skrze nás. Ten však, ktorý nás spolu s vami 
upevňuje v Kristovi a pomazal nás, je Boh. On nás aj označil pečaťou a Ducha 
dal do našich sŕdc ako závdavok.  Volám však Boha za svedka svojej duše, že len 
kvôli tomu, aby som vás ušetril, som už viac neprišiel do Korintu.  Nie že by sme 
chceli panovať nad vašou vierou, ale chceme spolupracovať na vašej radosti — 
veď vo viere stojíte pevne. 
 

DOMÁCA ÚLOHA (nie len) PRE DETI ZO SV. OMŠE: 
Urobím niečo, čo je pre mňa ťažké 

a  aspoň raz cez týždeň prídem do kostola. 


