
 FARSKÉ OZNAMY – 28. 10. 2019 – 3. 11. 2019 
 

Pondelok:     Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok 
28. 10.   
 

Utorok: Féria 
29. 10. 17.00 + Terézia a Milan 
 

Streda: Féria 
30. 10.          17.00 + Ján Stano, Eva a Martin 
 

Štvrtok: Féria 
31. 10. 8.00 + Michal Budinský 
  

Piatok: Všetkých svätých, slávnosť, prikázaný sviatok 
1. 11. 17.00 – za veriacich farnosti 
 

Sobota:          Spomienka na všetkých verných zosnulých,  
2. 11.           po sv. omši spoločná pobožnosť na cintoríne 
 7.30 – Fatimská pobožnosť 
 8.00 + Jozef, Alžbeta, Mária, Veronika, Marián, František 
 17.00 – za všetkých zosnulých 
 

Nedeľa:     31. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK, slávnosť 
3. 11. 10.00 – za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Bohu známa obetovala na kostol 50,- Eur, rodina Šteučeková obetovala na kostol 100,- Eur. 

Zbierka na Misie z minulého týždňa bola 185,-EUR. Nech Vám Pán Boh štedro odplatí Vašu 
štedrosť. 

2. V stredu 30.10. pozývam deti a mládež na faru od 13.30 do 16.00. Budeme mať spoločný čas 
hier, zábavy a oddychu. 

3. V týždni je prvý piatok v mesiaci, spovedať budem 30’pred každou sv. omšou. Ku chorým 
pôjdem v piatok od 9.00.    

4. Stretnutie Modlitby matiek bude v tomto týždni v piatok po sv. omši v pastoračnej miestnosti.  
5. Oktáva modlitieb za zosnulých je od 1.11. do 8.11. – za obvyklých podmienok je možné získať 

odpustky v prospech duší v očistci. Počas oktávy sa budeme spoločne po sv. omšiach modliť pri 
kríži. 

6. V sobotu po sv. omši pôjdeme spolu na cintorín – budeme mať pobožnosť na spomienku na 
všetkých verných zosnulých. 

7. Výmena kartičiek Ružencového bratstva bude na budúcu nedeľu po svätej omši.  
8. Novembrová kvapka krvi, ku ktorej vás pozývam bude 8.11. od 8.00 do 11.00 v zborovej 

miestnosti v evanjelickej fare. 
9. Dňa 16.11. sa v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule uskutoční Pamätný deň Božieho sluhu 

biskupa Jána Vojtaššáka. Bližší program je na nástenke. 
10. O upratovanie kostola prosíme sk. č. 1.: Ľuba Halahijová, Erika Halahijová, Denisa Jacková, 

Anna Brezinová. 

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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List Hebrejom 11 
Viera 
Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme, lebo pre 
ňu získali predkovia dobré svedectvo. Vo viere chápeme, že Božie slovo 
stvárnilo svet tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné. Vo viere Ábel priniesol 
Bohu lepšiu obetu ako Kain a ňou si získal svedectvo, že je spravodlivý, a Boh 
vydal o jeho daroch svedectvo; a ňou ešte aj ako mŕtvy hovorí. Pre vieru bol 
Henoch prenesený, aby neuzrel smrť, a nenašli ho, lebo Boh ho preniesol. Ešte 
pred prenesením dostal svedectvo, že sa páči Bohu. Bez viery však nie je možné 
zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmeňuje 
tých, čo ho hľadajú. Vo viere Noach, Bohom poučený o tom, čo ešte nebolo 
vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Vierou odsúdil svet a 
stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá je z viery. Vo viere Abrahám poslúchol, 
keď ho Boh volal, aby odišiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo. Odišiel, 
hoci nevedel, kam ide. Na základe viery sa usadil v prisľúbenej zemi ako v cudzej 
a býval v stanoch s Izákom a Jákobom, spoludedičmi toho istého 
prisľúbenia. Očakával totiž mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a 
staviteľom je Boh. Vo viere aj neplodná Sára dostala silu počať potomka, hoci 
už prešiel jej čas, lebo pokladala za verného toho, čo jej dal prisľúbenie. A tak z 
jedného muža, ktorého sila odumrela, sa narodilo také množstvo potomkov, ako 
je hviezd na nebi a piesku na morskom brehu, ktorý sa nedá spočítať. Títo všetci 
umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo prisľúbené, ale iba z diaľky to 
videli a pozdravovali. Vyznávali, že sú na zemi cudzincami a pútnikmi. Tí, čo 
takto hovoria, naznačujú, že hľadajú vlasť. Keby totiž mysleli na tú, z ktorej 
vyšli, boli by mali dosť času vrátiť sa. Teraz však túžia po lepšej, čiže po 
nebeskej. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil 
mesto. Vo viere Abrahám obetoval Izáka, keď bol skúšaný, a jednorodeného 
prinášal ako obetu ten, ktorý dostal prisľúbenia a ktorému bolo povedané: Po 
Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo. Usudzoval totiž, že Boh má moc vzkriesiť 
aj mŕtvych. Preto dostal Izáka naspäť aj ako predobraz vzkriesenia. Vo viere Izák 
požehnal Jákoba a Ezáva v pohľade do budúcnosti. Vo viere Jákob, keď umieral, 
požehnal každého z Jozefových synov a poklonil sa opretý o vrch svojej 



palice. Vo viere Jozef, keď zomieral, hovoril o odchode synov Izraela a 
pripomenul im, čo majú urobiť s jeho kosťami. Vo viere ukrývali rodičia Mojžiša 
tri mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je krásne, a nebáli sa kráľovho 
rozkazu. Keď Mojžiš dospel, vo viere odoprel volať sa synom faraónovej 
dcéry. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, než mať dočasné potešenie z 
hriechu, a Kristovu potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. 
Mal totiž na zreteli budúcu odmenu. Vo viere opustil Egypt a nezľakol sa 
kráľovho hnevu, ale vydržal, akoby videl Neviditeľného. Vo viere slávil 
Paschu a pokropil dvere krvou baránka, aby sa zhubca nedotkol 
prvorodených. Vo viere prešli Červeným morom ako po suchej zemi, kým 
Egypťania, len čo sa o to pokúsili, boli pohltení vlnami. Pre vieru padli múry 
Jericha, keď ich obchádzali sedem dní. Pre vieru neviestka Ráchab nezahynula s 
neveriacimi, lebo v pokoji prijala vyzvedačov. A čo mám ešte povedať? Veď by 
mi nestačil čas, aby som ešte rozprával o Gideónovi, Barákovi, Samsonovi, 
Jeftem, Dávidovi, ako aj o Samuelovi a prorokoch, ktorí si vierou podmaňovali 
kráľovstvá, vykonávali spravodlivosť a dosahovali prisľúbenia, levom 
zapchávali tlamy, uhášali silu ohňa, unikali ostriu meča a zo slabých stávali sa 
mocnými, keď zmužneli v boji a zaháňali šíky cudzincov. Ženy dostávali späť 
svojich mŕtvych vzkriesených. Iní boli mučení, ale neprijali oslobodenie, aby 
dosiahli niečo lepšie, totiž vzkriesenie. Iní zasa zakúsili výsmech a bičovanie, ba 
i okovy a väzenia. Kameňovali ich, rozpiľovali, umierali ostrím meča, chodili v 
ovčích a kozích kožiach, trpeli núdzu, útlak a príkorie. Tí, ktorých svet nebol 
hoden, blúdili po púšťach a horách, po jaskyniach a zemských roklinách. A títo 
všetci, i keď dostali svedectvo pre vieru, nedosiahli naplnenie prisľúbenia, lebo 
Boh pre nás zamýšľal niečo lepšie, aby nedosiahli dokonalosť bez nás. 
List Hebrejom 12 
Pánova výchova 
Preto aj my, obklopení takým veľkým zástupom svedkov, odhoďme všetku 
príťaž a hriech, čo nás opantáva a vytrvajme v behu, ktorý máme pred 
sebou. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto 
radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži, pohrdol potupou a teraz 
sedí po pravici Božieho trónu. Myslite na toho, ktorý zniesol od hriešnikov voči 
sebe také protirečenie, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. V boji proti 
hriechu ste sa ešte nevzopreli až do krvi. A zabudli ste na povzbudenie, ktoré sa 
vám prihovára ako synom: Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, 
keď ťa karhá, lebo koho Pán miluje, toho prísne vychováva a trestá každého, 
koho prijíma za syna. Vytrvajte v tom, čo slúži na výchovu, lebo Boh s vami 
zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna otec nevychováva prísne? Ak ste bez 
takej výchovy, na ktorej majú účasť všetci, potom nie ste synovia, ale ako 
nemanželské deti. Veď aj naši telesní otcovia boli prísnymi vychovávateľmi a 

vážili sme si ich. Vari sa nepodriadime omnoho viac Otcovi duchov, aby sme 
mali život? Otcovia nás krátky čas vychovávali prísne a tak, ako sa im to videlo 
správne, no on nás vychováva nám na úžitok, aby sme mali účasť na jeho 
svätosti. Pravda, nijaká prísna výchova v tej chvíli sa nezdá radostná, ale trpká; 
neskôr však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila. Preto 
vzpružte ochabnuté ruky a podlomené kolená a vaše nohy nech kráčajú po 
priamych chodníkoch, aby sa to, čo je chromé, úplne nevykĺbilo, ale skôr 
uzdravilo.  
Varovanie pred odmietnutím božej milosti 
Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí 
Pána. Dbajte o to, aby nikto nepremeškal Božiu milosť, aby nevyrástol nijaký 
koreň horkosti, čo by spôsobil trápenie a mnohých nakazil. Nech nikto nie je 
smilník ani bezbožný ako Ezáv, ktorý za jediné jedlo predal svoje 
prvorodenstvo. Veď viete, že aj keď neskôr túžil zdediť požehnanie, bol 
odmietnutý a už nenašiel možnosť pokánia, hoci ho so slzami hľadal. Nepriblížili 
ste sa k hmatateľnému a plápolajúcemu ohňu ani k čierňave, k temnote alebo 
búrke, ani k hlasu poľnice a zvuku slov. Tí, čo ho počuli, prosili, aby im viac 
neznelo slovo. Nemohli totiž zniesť príkaz: Ak sa čo i len zviera dotkne vrchu, 
nech je ukameňované. A také hrozné bolo to, čo videli, že Mojžiš povedal: Som 
vyľakaný a trasiem sa. No vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, 
k nebeskému Jeruzalemu, k desaťtisícom anjelov, k veľkolepej slávnosti, k 
zhromaždeniu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu, sudcovi všetkých, 
k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokonalosť, k Ježišovi, prostredníkovi 
novej zmluvy, ku krvi očistenia, ktorá volá hlasnejšie než krv Ábela. Dajte si 
pozor, aby ste neodmietli toho, kto hovorí. Veď ak neunikli oni, keď odmietli 
toho, kto ich poučoval na zemi, o čo skôr neunikneme my, keď sa odvrátime od 
toho, kto hovorí z neba. Jeho hlas vtedy otriasol zemou, teraz však sľubuje: Ja 
ešte raz zatrasiem nielen zemou, ale aj nebom. A toto „ešte raz“ naznačuje 
premenu toho, čo je otrasiteľné, lebo je stvorené, aby ostalo to, čo je 
neotrasiteľné. A tak keďže prijímame neotrasiteľné kráľovstvo, zachovávajme si 
milosť a pomocou nej slúžme Bohu s úctou a bázňou, aby sme sa mu páčili. Veď 
náš Boh je stravujúci oheň. 

 

VÝZVA NA TENTO TÝŽDEŇ: 
„Ale Pán stál pri mne a posilňoval ma... „  

Môžem povedať Bohu, kde ja potrebujem posilniť. Čo je to u mňa?  
DOMÁCA ÚLOHA PRE DETI A MLADÝCH: 

Budem na sebe hľadať aspoň dve dobré oblasti a jednu slabšiu, 
ktorú chcem vylepšiť. 


