
FARSKÉ OZNAMY – 1. 7. 2019 – 7. 7. 2019 
Pondelok:          Féria 
1. 7.   
 

Utorok: Návšteva Panny Márie, sviatok 
2. 7.  18.00 + Mária Nahálková  
 

Streda:  Sv. Tomáša, apoštola, sviatok 
3. 7.          18.00 - za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Šmelkovú 
 

Štvrtok: Féria 
4. 7. 8.00  za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíru 
  

Piatok:  Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť 
5. 7. 9.00 – za obrátenie hriešnikov 
 11.30 – na úmysel 
 

Sobota:       Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 
6. 7.            7.30 – Fatimská sobota 

8.00 – na úmysel  
 

Nedeľa:     14. NEDEĽA V OBDOBÍ CER ROK, slávnosť 
7. 7.    8.00 – za veriacich farnosti 
  10.00 – na úmysel 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca z minulého týždňa bola 152,70,- Eur. Bohu 

známa obetovala na kostol 20,- Eur. Nech Pán Boh štedro odplatí vašu štedrosť.  
2. Ďakujem za výborné zastupovanie našej farskej rodiny v Domácom vedomostnom kvíze 

v piatok. Som na našich súťažiacich veľmi hrdý. 
3. Ďakujem veľmi pekne Bohu známej za vykosenie a skrášlenie cintorína pri kostole. Nech 

Pán Boh odmení všetko úsilie o spoločné dobro a krásu. 
4. O upratanie kostola v tomto týždni prosíme sk. 2: Viera Sýkorová, Jarmila Juríková, Anna 

Lehotská, Dagmar Ponechalová. 
5. Stretnutie Modlitby matiek bude v tomto týždni v piatok po sv. omši v pastoračnej 

miestnosti. 
6. Deťom skončila celoročná súťaž, ďakujem za donesenie zošitkov. Súťaž spoločne 

vyhodnotíme na Slávnosť Cyrila a Metoda na konci sv. omše v kostole.  
7. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci, spovedať budem 30’ pred každou sv. omšou a ku 

chorým pôjdem vo štvrtok od 9.00.  
8. Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Výmena kartičiek Ružencového bratstva bude,  v piatok 

po sv. omši o 9.00 na slávnosť sv. Cyrila a Metoda.  
9. Na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka pre potreby farnosti. 
10. Dňa 11.7. vo štvrtok o 18.00 bude v Zborovej miestnosti v evanjelickej fare nácvik piesní na 

750. výročie prvej písomnej zmienky o Východnej. Pozvaní sú všetci, ktorí sa chcú pridať. 
Povzbudzujem všetkých spevákov k účasti.  

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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Druhý list sv. apoštola Pavla Korinťanom 12 
Videnia a zjavenia 
Ak sa treba chváliť, aj keď to neosoží, prejdem k videniam a Pánovým 
zjaveniam. Viem o človeku v Kristovi, ktorý bol pred štrnástimi rokmi — či 
v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie — uchvátený až do tretieho 
neba. A viem o tom istom človeku — či v tele, či mimo tela, neviem, Boh to 
vie —,  že bol uchvátený do raja a počul nevysloviteľné slová, ktoré človek 
nesmie vysloviť. Týmto sa teda budem chváliť. Sebou samým sa nebudem 
chváliť, iba ak slabosťami. Veď ak sa aj budem chcieť chváliť, nebudem 
nerozumný, poviem len pravdu. Zdržím sa však toho, aby si niekto nemyslel 
o mne viac, ako vidí na mne alebo počuje odo mňa, a aj pre neobyčajnosť 
zjavení. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov 
posol, aby ma udieral, a tak aby som sa nepovyšoval. Preto som trikrát prosil 
Pána, aby sa odo mňa vzdialil. Ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo 
sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ Preto sa budem radšej chváliť svojimi 
slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.  Preto mám záľubu v 
slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v 
úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som silný. 
Pavlova starosť o cirkev v Korinte 
Stal som sa nerozumným; vy ste ma prinútili. Veď vy ste ma mali odporúčať; 
nezaostával som totiž v ničom za veľkými apoštolmi, aj keď nie som 
ničím. Dôkazy o tom, že som apoštol, prejavovali sa medzi vami vytrvalosťou 
každého druhu, znameniami, divmi a prejavmi moci. Veď v čom ste boli 
ukrátení v porovnaní s ostatnými cirkvami, ak nie iba v tom, že som vám 
nebol na ťarchu? Odpustite mi túto krivdu! Hľa, už po tretí raz som 
pripravený prísť k vám a nebudem vám na ťarchu. Veď nehľadám to, čo je 
vaše, ale vás. Lebo nie deti majú sporiť pre rodičov, ale rodičia pre deti. Ja 
však veľmi rád vynaložím všetko, ba vydám aj seba samého za vaše duše. Ak 
vás ja tak veľmi milujem, mám byť menej milovaný? Dobre teda, nebol som 
vám síce na ťarchu, ale keďže som prefíkanec, vraj som vás oklamal. Vari 



som vás vykorisťoval prostredníctvom niekoho z tých, ktorých som k vám 
poslal? Poprosil som Títa a poslal som s ním brata. A či vás Títus 
vykorisťoval? Či sme nepostupovali v tom istom duchu a v tých istých 
šľapajach?  Už dávno si myslíte, že sa pred vami obhajujeme. Pred Bohom 
v Kristovi vyhlasujeme: To všetko, milovaní, je na vaše budovanie. Bojím 
sa však, aby som vás pri svojom príchode nenašiel takých, akých nechcem, 
a aby ste ani vy mňa nenašli takého, akého nechcete; aby neboli sváry, 
žiarlivosť, hnev, rivalita, ohovárania, klebety, nadutosť a neporiadky. Aby 
ma Boh neponížil pred vami, keď znova prídem, a aby som nemusel 
oplakávať mnohých z tých, čo predtým zhrešili a nekajali sa z nečistoty, 
smilstva a bezuzdnosti, ktorej sa dopustili. 
 
Druhý list sv. apoštola Pavla Korinťanom 13 
Posledné napomenutia a pozdravy 
Toto je už po tretí raz, čo idem k vám — každý výrok bude založený na 
výpovedi dvoch alebo troch svedkov. Povedal som to už vtedy, keď som 
bol druhý raz u vás, a teraz ako neprítomný, znova hovorím tým, čo 
predtým zhrešili, i všetkým ostatným, že keď znova prídem, nikoho 
nebudem šetriť. Veď hľadáte dôkaz, že vo mne hovorí Kristus, ktorý nie 
je voči vám slabý, ale je mocný vo vás. Hoci bol ukrižovaný v slabosti, 
predsa žije z moci Boha. Aj my sme v ňom slabí, no predsa z Božej moci 
s ním budeme žiť pre vás.  Samých seba podrobte skúške, či naozaj žijete 
vo viere; sami sa skúmajte! Vari nespoznávate, že Ježiš Kristus je medzi 
vami? Ibaže ste neobstáli! Dúfam však, že poznáte, že my sme 
obstáli.  Modlíme sa k Bohu, aby ste nevykonali nič zlé; nejde nám o to, 
aby sa ukázalo, ako sme my obstáli, ale aby ste vy konali, čo je správne, 
aj keby sme my neobstáli.  Veď nič nemôžeme robiť proti pravde, ale len 
v mene pravdy. Radujeme sa, keď sme slabí a vy ste silní. Aj sa za to 
modlíme, totiž za vaše zdokonalenie.  Toto vám píšem ako neprítomný 
preto, aby som pri svojom príchode nemusel postupovať prísne — podľa 
moci, ktorú mi dal Pán na budovanie, a nie na rúcanie.  Napokon, bratia, 
radujte sa, zdokonaľujte sa, napomínajte sa, rovnako zmýšľajte, nažívajte 
v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami. Pozdravujte sa navzájom 
svätým bozkom. Pozdravujú vás všetci svätí.  Milosť Pána Ježiša Krista, 
Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými! 
 

List Galaťanom 1 
Pozdrav 
Pavol, apoštol, povolaný a poverený nie ľuďmi, ani človekom, ale Ježišom 
Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych, a všetci bratia, čo sú so 
mnou, cirkvám v Galácii:  Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána 
Ježiša Krista, ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vytrhol z 
terajšieho zlého veku podľa vôle Boha, nášho Otca. Jemu sláva na veky vekov. 
Amen.  
Iného evanjelia niet 
Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovou milosťou, tak rýchlo 
prebiehate k inému evanjeliu. Iného evanjelia však niet. To iba niektorí vás 
znepokojujú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. Ale keby sme my alebo aj 
anjel z neba zvestovali iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám zvestovali 
— nech je prekliaty! Ako sme už povedali, aj teraz opakujem: Ak vám niekto 
zvestoval iné evanjelium namiesto toho, ktoré ste prijali — nech je prekliaty!  Ide 
mi azda teraz o priazeň ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem zapáčiť ľuďom? 
Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom. 
Ako sa Pavol stal apoštolom 
Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám zvestoval, nepochádza 
od človeka. Ja som ho totiž neprevzal, ani som sa mu nenaučil od človeka, ale 
prostredníctvom zjavenia Ježiša Krista.Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal 
v židovstve, že som nadmieru prenasledoval a nivočil Božiu cirkev. V židovstve 
som prevýšil mnohých vrstovníkov zo svojho rodu, lebo som viac horlil za 
podanie svojich otcov. Keď sa však tomu, ktorý si ma vybral od lona matky a 
svojou milosťou povolal, zapáčilo zjaviť vo mne svojho Syna, aby som o ňom 
zvestoval evanjelium medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou. Ani som 
nešiel do Jeruzalema k apoštolom, čo boli nimi skôr ako ja, ale som odišiel do 
Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku.  Potom po troch rokoch som odišiel do 
Jeruzalema, aby som spoznal Kéfasa, a zostal som u neho pätnásť dní. Iného z 
apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata. Boh mi je svedkom, že 
neklamem, čo vám píšem. Potom som šiel do krajov Sýrie a Cilície. Ale Kristove 
cirkvi v Judsku ma osobne nepoznali.  Počuli iba: „Ten, čo nás kedysi 
prenasledoval, teraz zvestuje vieru, ktorú predtým nivočil.“ A oslavovali za mňa 
Boha. 
 
 

DOMÁCA ÚLOHA (nie len) PRE DETI na prázdniny: 
Budem sa snažiť žiť lásku, aj keď to bolí… 


