
FARSKÉ OZNAMY – 4. 11. 2019 – 10. 11. 2019 
 
 
 

Pondelok:      Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka 
4. 11. 8.00 + Anna Rafajová 
 

Utorok: Sv. Imricha, ľubovoľná spomienka 
5. 11. 17.00 - za zdravie a Božie požehnanie pre Jána 
 

Streda: Féria 
6. 11.          17.00 – zosn. z rod. Kohútovej - Anna, Jozef, Ján, Eva 
 

Štvrtok: Féria, po sv. omši adorácia za povolania 
7. 11. 17.00 – za zdr. a Božie pož.  Michala, Vladimíru, Beátu 
  

Piatok: Féria, za účastí detí 
8. 11. 17.00 + Miroslav (2. výročie) 
 

Sobota:          Výročie posviacky lateránskej baziliky, sviatok 
9. 11.           8.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Annu  
 

Nedeľa:     32. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK, slávnosť 
10. 11. 10.00 – za veriacich farnosti 
 
 
 
 
 
 

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

kostol 30,- Eur, Bohu známi obetovali pre potreby farnosti a na kostol 20,- 
20,- 20,- 20,-. Nech Vám Pán Boh štedro odmení Vašu štedrosť.  

2. Za upratanie kostola ďakujem sk. č. 1 a externistom. 
3. Stretnutie Modlitby matiek bude v tomto týždni v piatok po sv. omši 

v pastoračnej miestnosti.  
4. 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. 

5. Výmena kartičiek Ružencového bratstva bude dnešnú nedeľu po svätej omši.  
6. Novembrová kvapka krvi, ku ktorej vás pozývam bude 8.11. od 8.00 do 11.00 

v zborovej miestnosti v evanjelickej fare. 
7. Dňa 16.11. sa v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule uskutoční Pamätný 

deň Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Bližší program je na nástenke. 

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 13 
Služba lásky, vernosti, poslušnosti 
Bratská láska nech trvá. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí vďaka nej prijali 
ako hostí anjelov, hoci o tom nevedeli. Pamätajte na väzňov, akoby ste boli s nimi 
uväznení, pamätajte i na trpiacich, veď aj vy sami ste v tele. Manželstvo nech majú 
všetci v úcte a manželské lôžko nech je nepoškvrnené, lebo smilníkov a 
cudzoložníkov bude súdiť sám Boh. Vaše správanie nech neovláda láska k peniazom; 
buďte spokojní s tým, čo máte. Veď Boh povedal: Nezanechám ťa, ani ťa 
neopustím. Preto smelo môžeme hovoriť: Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čože mi 
môže urobiť človek? Pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám hovorili Božie slovo, 
dôkladne pozorujte, aký bol koniec ich života, a napodobňujte ich vieru. Ježiš Kristus 
je ten istý včera, dnes i naveky. Nenechajte sa unášať rozličnými a cudzími náukami, 
pretože je dobré upevňovať srdce milosťou, nie zachovávaním predpisov o 
pokrmoch, ktoré neprospeli tým, ktorí sa nimi riadili. Máme oltár, z ktorého nemajú 
právo jesť tí, čo slúžia stanu. Veď telá zvierat, ktorých krv veľkňaz prináša za hriechy 
do svätyne, spaľujú mimo tábora. Preto aj Ježiš trpel vonku za bránou, aby posvätil 
ľud svojou krvou. Vyjdime teda za ním von z tábora a znášajme jeho potupu. Veď tu 
nemáme trvalé mesto, ale hľadáme budúce. Skrze neho teda ustavične prinášajme 
Bohu obetu chvály, čiže ovocie pier, ktoré vyznávajú jeho meno. Nezabúdajte však 
na dobročinnosť a spoločenstvo, lebo v takých obetách má Boh záľubu. Poslúchajte 
tých, čo vás vedú, a podriaďujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa 
za ne zodpovedať. Nech to robia s radosťou, nie so vzdychaním, lebo to by vám 
neprospelo. Modlite sa za nás. Sme presvedčení, že máme čisté svedomie. Veď vo 
všetkom si chceme dobre počínať. Tým viac vás však osobitne prosím o vaše 
modlitby, aby som sa čím skôr mohol k vám vrátiť.  
Modlitba a požehnanie 
A Boh pokoja, ktorý skrze krv večnej zmluvy vyviedol spomedzi mŕtvych veľkého 
pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás zdokonalí v každom dobre, aby ste plnili 
jeho vôľu, a nech v nás koná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva 
na veky vekov. Amen. Prosím vás, bratia, zneste tieto slová povzbudenia. Veď som 
vám napísal iba krátko. Vedzte, že náš brat Timotej bol prepustený na slobodu. Ak 
príde skôr, navštívim vás spolu s ním. Pozdravte všetkých tých, čo vás vedú, a 
všetkých svätých. Pozdravujú vás bratia z Itálie. Milosť nech je s vami všetkými! 



List sv. apoštola Jakuba 1 
Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista, pozdravuje dvanásť kmeňov v 
diaspóre. Bratia moji, pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné 
skúšky, veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. A 
vytrvalosť nech je zavŕšená skutkami, aby ste boli dokonalí, bezúhonní a bez 
akéhokoľvek nedostatku. Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech 
prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek, a dostane ju. Nech však prosí s 
vierou, bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej 
vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech si nemyslí, že dostane niečo 
od Pána; je to muž vnútorne rozpoltený a nestály vo všetkom svojom počínaní.  
Chudoba a bohatstvo 
Brat v nízkom postavení nech s chválou myslí na svoje vyvýšenie, bohatý však 
na svoje poníženie, lebo sa pominie ako kvet trávy. Vyjde slnko a svojou páľavou 
spáli trávu, jej kvet opadne a krása jej zjavu zanikne. Tak zanikne i boháč vo 
svojom počínaní.  
Skúška a pokušenie 
Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, prijme veniec 
života, ktorý Pán prisľúbil tým, čo ho milujú. Nikto nech v čase skúšky nehovorí: 
„Boh ma pokúša!“ Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho 
nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a 
láka. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech splodí 
smrť. Nemýľte sa, bratia moji milovaní. Každý dobrý údel a každý dokonalý dar 
pochádza zhora od Otca svetiel, v ktorom niet premeny ani tieňa zmeny. Zo 
svojej vôle nás splodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotina jeho stvorenia.  
Počúvanie a uskutočňovanie slova 
Vedzte, bratia moji milovaní: Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, 
pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu. Lebo človek v hneve nekoná, čo je 
spravodlivé pred Bohom. Preto odhoďte všetku nečistotu a nánosy zloby a v 
tichosti prijímajte zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Buďte 
uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Pretože ak 
je niekto iba poslucháč slova a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, ktorý si v 
zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie na seba, odíde a hneď zabudne, ako 
vyzerá. Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá nie ako 
zábudlivý poslucháč, ale ako uskutočňovateľ skutku, ten bude blahoslavený pre 
svoje skutky. Ak si niekto myslí, že je ctiteľom Boha, a jazyk si nedrží na uzde, 
klame tým sám seba a jeho zbožnosť je márna. Čistá a nepoškvrnená zbožnosť 
pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a chrániť sa 
pred poškvrnou sveta. 
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Varovanie pred uprednostňovaním 
Bratia moji, nespájajte vieru v nášho Pána slávy, Ježiša Krista, s uprednostňovaním 
niekoho. Lebo ak by do vášho zhromaždenia vošiel muž so zlatými prsteňmi, v 
honosnom odeve a vošiel by aj chudobný v špinavom odeve, a vy by ste so sympatiou 
pohliadli na toho, čo nosí honosný odev, a povedali by ste: „Ty sa posaď pekne 
sem!“, zatiaľ čo chudobnému by ste povedali: „Ty stoj tam alebo sadni si k mojej 
podnožke!“, vari ste týmto neurobili rozdiel medzi nimi a nestali ste sa zle 
usudzujúcimi sudcami? Bratia moji milovaní, počúvajte: Azda Boh nevyvolil tých, 
čo sú podľa sveta chudobní, aby sa stali bohatými vo viere a dedičmi kráľovstva, 
prisľúbeného tým, čo ho milujú? Avšak vy ste chudobného znevážili. Vari vás práve 
bohatí neutláčajú a nevláčia pred súdy? Nerúhajú sa práve oni vznešenému menu, 
ktoré sa vzývalo nad vami? Dobre robíte, ak uskutočňujete kráľovský zákon podľa 
Písma: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Ak však niekoho 
uprednostňujete, páchate hriech a Zákon vás usvedčuje z jeho prestúpenia. Veď keby 
niekto zachoval celý Zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa 
proti všetkým. Veď ten, ktorý povedal: Nescudzoložíš!, povedal aj: Nezabiješ! A 
keď aj necudzoložíš, ale zabíjaš, prestupuješ Zákon. Hovorte a konajte tak ako tí, čo 
majú byť súdení podľa zákona slobody! Bez milosrdenstva čaká súd na toho, kto 
nepreukázal milosrdenstvo. Milosrdenstvo však víťazí nad súdom.  
Viera a skutky 
Čo osoží, bratia moji, ak niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho môže 
taká viera spasiť? Ak brat alebo sestra sú nahí a chýba im denný pokrm, čo im osoží, 
ak im niekto z vás povie: „Choďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa“, no nedáte im, 
čo potrebujú pre telo? Tak aj viera: Ak sa nedokazuje skutkami, sama osebe je 
mŕtva. Ale niekto povie: „Ty máš vieru, ja mám skutky.“ Ukáž mi svoju vieru bez 
skutkov a ja ti ukážem vieru zo svojich skutkov. Ty veríš, že je jeden Boh, a dobre 
robíš. Ale aj démoni veria, a trasú sa. Nerozumný človek, chceš si vôbec uvedomiť, 
že viera bez skutkov je neúčinná? Vari náš otec Abrahám nebol ospravedlnený zo 
skutkov, keď svojho syna Izáka položil na obetný oltár? Vidíš, že viera spolupôsobila 
s jeho skutkami a že zo skutkov sa viera stala dokonalou? Tak sa splnilo Písmo, ktoré 
hovorí: Abrahám uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť. A bol nazvaný 
Božím priateľom. Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov, a nie iba z 
viery. Podobne aj neviestka Ráchab: Vari nebola ospravedlnená zo skutkov, keď 
prijala poslov a poslala ich inou cestou? Veď ako je telo mŕtve bez ducha, tak je i 
viera mŕtva bez skutkov. 

 

VÝZVA NA TENTO TÝŽDEŇ: 
Čo mám ja urobiť ako Zachej, aby prišla spása do môjho domu? 

DOMÁCA ÚLOHA PRE DETI A MLADÝCH: 
Čo najviac pôjdem v dušičkovom čase na svätú omšu a na cintorín. 


