
FARSKÉ OZNAMY – 23. 12. 2019 – 29. 12. 2019 
 
 
 

Pondelok:      Féria  
23. 12. 8.00 + z rod. Ondreja Keštefrana 
 

Utorok: Féria – požehnanie Betlehemov 
24. 12. 8.00 - za zdravie a Božie požehnanie pre Mariána 
 24.00 – NARODENIE PÁNA, VIGÍLIA – za veriacich farnosti 
 

Streda: NARODENIE PÁNA, slávnosť 
25. 12.             10.00 - za všetkých dobrodincov a slúžiacich vo farnosti 
 

Štvrtok: SV. ŠTEFANA PRVOMUČENÍKA, odpustová slávnosť 
26. 12. 10.00 – za veriacich farnosti 
  

Piatok: Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok 
27. 12. 17.00 + z rod. Jána Krajčiho a Milana Kráľa 
 

Sobota:          Sv. Neviniatok, mučeníkov 
28. 12.           8.00 + František 
 

Nedeľa:     SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA, sviatok 
29. 12. 10.00 – za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Dnes po sv. omši je stretnutie lektorov. 
2. Po sv. omši je nácvik Jasličkovej pobožnosti s deťmi a mladými. 
3. V pondelok po sv. omši pôjdem na predvianočnú návštevu chorých. 
4. Stretnutie Modlitby matiek bude v tomto týždni v piatok po sv. omši 

v pastoračnej miestnosti. 
5. V utorok končí Adventné obdobie a polnočnou sv. omšou sa začína Vianočné 

obdobie. 
6. V stredu 25.12., na slávnosť Narodenia Pána, bude o pravdepodobne o 14.00 sv. 

omša v kostole na Čiernom Váhu.  
7. V stredu 25.12. by sme mali mať po sv. omši Jasličkovú pobožnosť. 
8. V stredu 25.12. od 14.00 do 15.30 by mal byť pri stromčeku v strede obce 

živý Betlehem. 
9. Vo štvrtok 26.12.  budeme mať v našej farnosti odpustovú slávnosť sv. 

Štefana. Hlavným celebrantom a kazateľom bude vdp. ThDr. PaedDr. 
Stanislav Šverha., PhD., farár v Kvačanoch. 

10. Požehnanie príbytkov bude v našej farnosti v sobotu 28.12. od 9.00 do 19.00, 
v nedeľu 29.12. od 13.00 do 19.00 a 5.1. od 15.00 do 19.00. Prosím o zapísanie 
podľa dátumov, kedy vám to najlepšie vyhovuje. Poradie v časových blokoch 
usporiadame. Prosím zapíšte sa do stredy – po sv. omši. 

11. Spovedať budem stále 30 min. pred svätými omšami. 

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 56 
 

Požehnané a milostiplné Vianočné sviatky nám prajem 
a vyprosujem milá farská rodina. 

Nech sa Dieťa Ježiš, ktoré prišlo na svet dotkne našich sŕdc 
a urobí z nás nositeľov Jeho lásky,  pokoja, radosti, nádeje, 

spravodlivosti. 
Nech sú naše rodiny plné svornosti, jednoty, žičlivosti, 

odpustenia a štedrosti. 
Nech dar nášho Otca, narodený Kráľ, prinesie každému z nás 
veľa víťazstiev a nových túžob. Nech si plne uvedomíme, čo to 

znamená, že Boh sa stal človekom... 

 
Som za Vás vďačný, mám vás veľmi rád, každý deň sa za Vás 

modlím a žehnám Vám, ďakujem za všetko... 
S úctou a vďakou 

 



Zjavenie apoštola Jána 1 
Zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh, aby svojim sluhom ukázal, čo sa má 
čoskoro stať. On poslal svojho anjela a naznačil to svojmu sluhovi Jánovi. Ten 
dosvedčil Božie slovo a svedectvo Ježiša Krista, všetko, čo videl. Blahoslavený 
je, kto číta, aj tí, čo počúvajú slová proroctva a zachovávajú, čo je v ňom 
napísané. Lebo určený čas je blízko! Ján siedmim cirkvám, ktoré sú v Ázii: 
Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmich 
duchov, ktorí sú pred jeho trónom, a od Ježiša Krista, verného svedka, 
prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje, 
oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi 
svojmu Bohu a Otcovi: Jemu sláva a moc na veky vekov. Amen. Hľa, prichádza 
v oblakoch a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli. Nariekať budú nad ním 
všetky kmene zeme. Tak je. Amen! Ja som Alfa i Omega, hovorí Pán, Boh, ktorý 
je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.  
Ján vidí Krista 
Ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení, kráľovstve a vytrvalosti v Ježišovi, bol som 
pre Božie slovo a svedectvo o Ježišovi na ostrove Patmos. V Pánov deň som bol 
vo vytržení ducha a počul som za sebou mohutný zvuk ako hlas poľnice, ktorý 
hovoril: „Čo vidíš, napíš do knihy a pošli siedmim cirkvám: do Efezu, Smyrny, 
Pergama, Tyatír, Sárd, Filadelfie a do Laodicey.“ Obrátil som sa, aby som 
pozoroval hlas, ktorý ku mne hovoril. A keď som sa obrátil, videl som sedem 
zlatých svietnikov a uprostred svietnikov akoby Syna človeka, oblečeného do 
dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom. Hlavu a vlasy mal biele ako 
biela vlna, ako sneh, a oči ako plameň ohňa. Nohy mal podobné bronzu 
rozžeravenému v peci, jeho hlas bol ako hučanie mnohých vôd. V pravej ruke 
mal sedem hviezd, z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola, ako 
keď slnko svieti v plnej sile. Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako 
mŕtvy. On položil na mňa pravicu a povedal: „Neboj sa! Ja som Prvý a Poslednýa 
Živý. Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a 
podsvetia. Napíš teda, čo si videl, čo je a čo sa stane potom. Tajomstvo siedmich 
hviezd, ktoré si videl po mojej pravici, a siedmich zlatých svietnikov je toto: 
Sedem hviezd, to sú anjeli siedmich cirkví a sedem svietnikov, to je sedem cirkví. 
Zjavenie apoštola Jána 2 
Posolstvo do Efezu 
Anjelovi cirkvi v Efeze napíš: ‚Toto hovorí ten, čo pevne drží vo svojej pravici 
sedem hviezd a chodí medzi siedmimi zlatými svietnikmi. Poznám tvoje skutky, 
tvoju námahu a vytrvalosť, aj to, že nemôžeš zniesť zlých. Preskúšal si tých, čo 
hovoria o sebe, že sú apoštoli, a nie sú, a zistil si, že sú luhári. Si vytrvalý, mnoho 
si zniesol pre moje meno, a neochabol si. Ale mám proti tebe to, že si opustil 
svoju prvú lásku. Spomeň si teda, odkiaľ si padol, kajaj sa a konaj prvotné skutky; 

inak prídem za tebou a ak sa nebudeš kajať, pohnem tvoj svietnik z jeho 
miesta. To máš však k dobru, že nenávidíš skutky Nikolaitov, ktoré ja 
nenávidím. Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Tomu, kto 
zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji.‘  
Posolstvo do Smyrny 
Anjelovi cirkvi v Smyrne napíš: ‚Toto hovorí Prvý a Posledný, ktorý bol mŕtvy 
a ožil: Poznám tvoje súženie aj chudobu — ale si bohatý —; poznám i rúhanie 
tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú, sú však synagógou satana. Neboj 
sa toho, čo máš vytrpieť! Hľa, diabol niektorých z vás uvrhne do väzenia, aby ste 
prešli skúškou, a budete sužovaní desať dní. Buď verný až do smrti a dám ti 
veniec života! Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám: Kto zvíťazí, 
tomu druhá smrť neuškodí.‘  
Posolstvo do Pergama 
Anjelovi cirkvi v Pergame napíš: ‚Toto hovorí ten, ktorý má ostrý dvojsečný 
meč: Viem, kde bývaš — tam, kde je trón satana. Ale pridŕžaš sa môjho mena a 
nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch Antipasa, ktorý je môj verný svedok a 
ktorého zabili u vás, kde býva satan. Mám však niečo proti tebe: máš tam ľudí, 
čo sa pridŕžajú učenia Bileáma, ktorý učil Baláka zvádzať synov Izraela, aby jedli 
mäso obetované modlám a aby smilnili. A aj ty máš takých, čo sa pridŕžajú učenia 
Nikolaitov. Kajaj sa teda! Ak však nie, čoskoro k tebe prídem a budem bojovať 
proti nim mečom svojich úst! Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám: 
Tomu, kto zvíťazí, dám zo skrytej manny a dám mu biely kamienok, na ktorom 
bude napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane.‘  
Posolstvo do Tyatír 
Anjelovi cirkvi v Tyatirách napíš: ‚Toto hovorí Boží Syn, ktorý má oči ako 
plameň ohňa a nohy podobné bronzu: Poznám tvoje skutky aj tvoju lásku, vieru, 
službu a vytrvalosť; a viem, že tvoje posledné skutky sú početnejšie než prvé. No 
mám proti tebe to, že trpíš ženu Izebel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, a 
pritom učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli mäso obetované 
modlám. Dal som jej čas, aby sa kajala, ale ona sa zo svojho smilstva kajať 
nechce.Hľa, vrhám ju na lôžko bolesti a tých, čo s ňou cudzoložia, vrhám do 
veľkého súženia, ak sa nebudú kajať za jej skutky. Jej deti zahubím smrťou a 
všetky cirkvi spoznajú, že ja som ten, čo skúma vnútro i srdcia, a každému z vás 
odplatím podľa jeho skutkov. Vám ostatným v Tyatirách, ktorí nemáte toto 
učenie, ktorí ste, ako oni hovoria, nepoznali satanove hlbiny, hovorím: nekladiem 
na vás iné bremeno, len sa pridŕžajte toho, čo máte, kým neprídem. Tomu, kto 
zvíťazí a až do konca zachová moje skutky, tomu dám vládu nad národmi, bude 
nad nimi vládnuť železnou berlou a rozbije ich ako hlinené nádoby — ako som 
ju aj sám prijal od svojho Otca, a dám mu rannú hviezdu. Kto má uši, nech 
počúva, čo Duch hovorí cirkvám.‘ 


