
FARSKÉ OZNAMY – 7. 10. 2019 – 13. 10. 2019 
 

Pondelok:     Ružencovej Panny Márie, spomienka 
7. 10.  
 

Utorok: Féria 
8. 10. 18.00 + Ľudmila a Ján 
 

Streda: Sv. Jána Leonardiho, kňaza, ľubovoľná spomienka 
9. 10.           
 

Štvrtok: Féria 
10. 10.  
  

Piatok: Sv. Jána XXIII., pápeža, ľub. spomienka – za účastí detí 
11. 10. 18.00 – za zdravie a Božie pož. Michala Budinského 
 

Sobota:         Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 
12. 10.             
 

Nedeľa:     28. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK, slávnosť 
13. 10. 10.00 – na úmysel  
 

Príležitostné oznamy: 

1. Výmena kartičiek Ružencového bratstva bude v túto nedeľu o 14.00 v kostole 
po modlitbe Fatimskej soboty. Pozývam k účasti všetkých členov Ružencového 
bratstva.  

2. Stretnutie Modlitby matiek bude v tomto týždni v piatok po sv. omši 
v pastoračnej miestnosti.  

3. Sme v mesiaci október, ktorý je ružencovým mesiacom. Ruženec je 
evanjeliová modlitba. Pripomína nám akým spôsobom sa Božie slovo z Božieho 
rozhodnutia zapojilo do ľudských osudov a uskutočnilo dielo vykúpenia. 
Pozývam nás všetkých k väčšej účasti na modlitbe ruženca pred sv. omšou. 

4. Október je „MIMORIADNY MISJNÝ MESIAC“. Cieľom je pripomenúť 
storočnicu encykliky pápeža Benedikta XV. o činnosti misionárov vo svete 
a zároveň ma pomôcť obnoviť vedomie zodpovednosti za misie Cirkvi 
a evanjelizácie celého sveta.  

5. Od 7. 10. do 14. 10. budeme na farskej púti vo Svätej Zemi. Zastupovať 
v našej farnosti budú kňazi z Važca. V prípade potreby volajte vdp. Mgr. 
Romana Šemráka, pána farára z Važca na číslo 0903 207 137, alebo  Mgr. 
Ľubomíra Laškotyho, riaditeľa Komisie pre mládež v Spišskej diecéze na číslo 
0911 223 067.  

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VÝCHODNÁ  
Východná 617, 032 32; www.farnostvychodna.sk  
Tel. 044/529 52 58, email: vychodna.fara@gmail.com 
 

ROK  
S NOVÝM ZÁKONOM 45 
 

List Hebrejom 2 b) 
Ježiš, pôvodca spásy 
Veď Pán budúci svet, o ktorom hovoríme, nepodriadil anjelom. Tak o tom 
ktosi kdesi svedčí: Čo je človek, že naňho pamätáš, alebo syn človeka, že 
oňho dbáš? Postavil si ho o niečo nižšie, ako sú anjeli, potom si ho ovenčil 
slávou a cťou a všetko si mu položil pod nohy. Keď mu totiž podriadil všetko, 
nenechal nič, čo by mu nebolo podriadené. Teraz však ešte nevidíme, že mu 
bolo podriadené všetko. Hľadíme však na Ježiša, postaveného o niečo nižšie 
ako sú anjeli, ktorý, pretože pretrpel smrť, bol ovenčený slávou a cťou, lebo 
z Božej milosti okúsil smrť za každého. Veď sa patrilo, aby ten, pre ktorého 
je všetko a skrze ktorého je všetko a ktorý priviedol mnoho synov do slávy, 
cez utrpenie zdokonalil pôvodcu ich spásy. Veď aj ten, kto posväcuje, ako aj 
tí, čo sú posväcovaní, pochádzajú z jedného. Preto sa nehanbí nazvať ich 
bratmi, keď hovorí: Tvoje meno budem ohlasovať svojim bratom a uprostred 
zhromaždenia ťa budem ospevovať. A znova: Ja budem v neho dúfať. A 
zasa: Hľa, ja i moje deti, ktoré mi dal Boh. Keďže deti majú účasť na krvi a 
tele, podobne i on sa stal jedným z nich, aby smrťou zničil toho, čo mal moc 
nad smrťou, totiž diabla, aby vyslobodil tých, ktorých po celý život 
zotročoval strach pred smrťou. Veď sa neujíma anjelov, ale Abrahámovho 
potomstva. Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal 
milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. A 
pretože sám v tom, čo pretrpel, bol skúšaný, môže pomáhať tým, čo sú 
skúšaní. 
List Hebrejom 3 
Ježiš — väčší ako Mojžiš 
Preto, bratia, ktorí ste svätí a máte účasť na nebeskom povolaní, pozorne sa 
zahľaďte na Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho vyznania. On je verný tomu, 
ktorý ho ustanovil, ako aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome. On je však 
hoden o toľko väčšej slávy ako Mojžiš, o koľko väčšiu cenu ako dom má ten, 
kto ho postavil. Veď každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil 



všetko, je Boh. Aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome ako služobník na 
svedectvo o tom, čo sa neskoršie malo hlásať. No Kristus ako Syn je nad 
celým jeho domom. A jeho domom sme my, ak si zachováme pevnú dôveru 
a nádej, ktorou sa chválime.  
Odpočinok pre Boží ľud 
Preto, ako hovorí Duch Svätý: Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte 
svoje srdcia ako pri vzbure v deň pokúšania na púšti, kde ma skúšali vaši 
otcovia, hoci videli moje skutky štyridsať rokov. Preto som sa rozhneval na 
toto pokolenie a povedal som: Ustavične blúdia v srdci, tí veru nepoznali 
moje cesty. A tak som vo svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho 
odpočinku. Bratia, dávajte si pozor, aby nikto z vás nemal zlé a neverné srdce 
a neodpadol od živého Boha, ale denne sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá 
to „dnes“, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. Veď máme účasť 
na Kristovi, pravda, len ak si zachováme až do konca také pevné rozhodnutie, 
aké sme mali na začiatku. Je povedané: Dnes, keď počujete jeho 
hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure. Kto sú to tí, čo počuli a búrili 
sa? Vari to neboli všetci, čo vyšli z Egypta pod Mojžišovým vedením? A na 
koho som sa rozhneval na štyridsať rokov? Či nie na tých, čo zhrešili a ich 
mŕtvoly popadali na púšti? A komu prisahal, že nevojdú do jeho odpočinku, 
ak nie tým, čo neuverili? Vidíme teda, že nemohli vojsť pre nevieru. 
List Hebrejom 4 
Bojme sa teda, aby azda o niekom z vás neplatilo, že zaostal, pokým trvá 
prisľúbenie, že možno vojsť do jeho odpočinku. Veď aj nám sa zvestovalo 
evanjelium rovnako ako aj im. Ale im počuté slovo neosožilo, lebo aj keď ho 
počuli, vierou s ním nezrástli. Preto do odpočinku vchádzame my, čo sme 
uverili, ako povedal: A tak som vo svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho 
odpočinku, hoci jeho diela boli dokonané od stvorenia sveta, lebo kdesi sa 
hovorí o siedmom dni takto: Na siedmy deň si Boh odpočinul od všetkých 
svojich prác. A tu zasa: Nevojdú do môjho odpočinku. Ak teda trvá možnosť, 
aby doň niektorí vošli, a pretože tí, ktorým sa evanjelium zvestovalo ako 
prvým, pre neposlušnosť nevošli, Boh znova určuje iné dnes, keď po toľkom 
čase hovorí ústami Dávida, ako už bolo povedané: Dnes, keď počujete jeho 
hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Veď keby ich bol Jozua voviedol do 
odpočinku, nebol by už potom hovoril o inom dni. A tak ostáva sobotný 
odpočinok pre Boží ľud; lebo kto vošiel do jeho odpočinku, ten si odpočinul 
od svojich diel tak, ako Boh od svojich.Usilujme sa teda vojsť do toho 
odpočinku, aby nikto nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti. Veď 
Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká 

až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly 
srdca. A nieto tvorstva, ktoré by bolo preň neviditeľné. Všetko je obnažené a 
odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať.  
Ježiš — pravý veľkňaz 
Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho 
Syna, držme sa vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by s nami nemohol 
súcitiť v našich slabostiach, ale veľkňaza, ktorý vo všetkom prešiel skúškami 
podobne ako my, avšak bez hriechu. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, 
aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. 
List Hebrejom 5 
Každý veľkňaz, vybraný spomedzi ľudí, býva ustanovený ako zástupca ľudí 
pred Bohom, aby prinášal dary a obety za hriechy, pretože môže spolucítiť s 
nevedomými a blúdiacimi, keďže aj sám podlieha slabosti. A preto musí 
prinášať obety tak za hriechy ľudí, ako aj za seba. A túto hodnosť si nikto 
nemôže vziať sám, len ak ho povolá Boh ako Árona. Veď ani Kristus sa 
neoslávil sám, keď sa stal veľkňazom, ale oslávil ho ten, čo mu povedal: Ty 
si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Ako inde hovorí: Ty si kňaz naveky na 
spôsob Melchisedeka. Ježiš v dňoch svojho pozemského života mocným 
hlasom a so slzami prednášal modlitby a prosby tomu, ktorý ho mohol 
zachrániť pred smrťou, a bol vypočutý pre svoju bohabojnosť. A hoci bol 
Synom, vo svojom utrpení sa naučil poslušnosti, a keď dosiahol dokonalosť, 
stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, čo ho poslúchajú, keď ho Boh 
vyhlásil za veľkňaza na spôsob Melchisedeka.  
Varovanie pred odpadnutím 
O tom by sme mohli veľa hovoriť, ale je to ťažké vysvetliť, pretože ste leniví 
počúvať. Veď hoci by ste už po toľkom čase sami mali byť učiteľmi, znova 
potrebujete, aby vás niekto učil základné pravidlá Božích slov. Stali ste sa 
takými, čo potrebujú mlieko, a nie tuhý pokrm. Lebo ten, kto ešte potrebuje 
mlieko, je neskúsený v slove spravodlivosti, keďže je ešte dieťa. Tuhý pokrm 
je pre dokonalých, pre tých, čo majú návykom vycvičené zmysly na 
rozlišovanie dobrého a zlého. 
 

VÝZVA NA TENTO TÝŽDEŇ: 
Budem prosiť: „Pane daj mi väčšiu vieru.“ 

 

DOMÁCA ÚLOHA PRE DETI A MLADÝCH: 
Rozdelím sa s niečím čo mám rád. 


