
FARSKÉ OZNAMY – 6. 1. 2020 – 12. 1. 2020 
 

Pondelok:      ZJAVENIE PÁNA, prikázaný sviatok 
6. 1. 10.00 – za veriacich farnosti 
 

Utorok: Féria 
7. 1.   
 

Streda: Féria 
8. 1.             17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Jaroslavu 
 

Štvrtok: Féria, adorácia po sv. omši 
9. 1. 17.00 + rodičia Vincent a Alojzia 
  

Piatok: Féria, sv. omša za účastí detí 
10. 1. 17.00 + z rodiny Kolovej 
 

Sobota:          Féria 
11. 1.           8.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Olivera 
 

Nedeľa:     KRST KRISTA PÁNA, slávnosť 
12. 1. 10.00 – za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Ďakujem za spoločenstvo pri slávení posledných chvíľ roka v kostole. 
2. Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci. Výmena kartičiek Ružencového bratstva 

bude v kostole po nedeľnej sv. omši. Na nástenke je nový rozpis na rok 
2020. 

3. Požehnanie príbytkov bude pokračovať v dnešnú nedeľu od 13.30. Rozpis 
je na nástenke. 

4. Pri slávení sviatku Zjavenia Pána požehnáme vodu, ktorú si môžete po sv. 
omši zobrať do svojich domácností. 

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

6. O upratanie kostola prosím sk. č. 5: Eva Urbanová, Zuzana Kamenická, 
Mária Polóniová, Adriana Hudáčková.   

7. Na nástenke je rozpis upratovania na rok 2020. Na budúcu nedeľu 12.1. 
prosím vedúce jednotlivých skupín, aby ostali na chvíľu po sv. omši 
v kostole. Dohodneme sa na spoločnom fungovaní a oboznámime sa 
s potrebnými vecami. 

8. Do 20. januára prosím o prihlásenie detí, ktoré by v tomto roku chceli 
pristúpiť prvý krát k sv. prijímaniu. 

9. Budúcou nedeľou Krstu Krista Pána sa končí Vianočné obdobie. 

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 58 
Zjavenie apoštola Jána 6 
Pečate 
Videl som, ako Baránok otvoril jednu zo siedmich pečatí a počul som jednu zo 
štyroch bytostí zvolať hromovým hlasom: „Poď!“ A videl som: Hľa, biely kôň; 
a na ňom jazdec s lukom; bol mu daný veniec a vyšiel ako víťaz, aby víťazil. Keď 
otvoril druhú pečať, počul som inú bytosť volať: „Poď!“ A vyšiel iný, 
ohnivočervený kôň, a ten, čo sedel na ňom, dostal moc vziať pokoj zo zeme, aby 
sa ľudia navzájom vraždili. A bol mu daný veľký meč. Keď otvoril tretiu pečať, 
počul som tretiu bytosť volať: „Poď!“ A videl som: Hľa, čierny kôň; a ten, čo 
sedel na ňom, mal v ruke váhy. A počul som spomedzi štyroch bytostí akoby 
hlas, ktorý volal: „Miera pšenice za denár a tri miery jačmeňa za denár; olej a 
víno však nepoškoď!“ Keď otvoril štvrtú pečať, počul som hlas štvrtej bytosti, 
ktorá volala: „Poď!“ A videl som: Hľa, plavý kôň; ten, čo sedel na ňom, volal sa 
Smrť a za ním išlo podsvetie. Dostali moc nad štvrtinou zeme zabíjať mečom, 
hladom a smrťou i divými zvermi zeme. Keď otvoril piatu pečať, videl som pod 
obetným oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré 
vydávali. Tí zvolali mohutným hlasom: „Kedy už, svätý a pravdivý Pane, 
vykonáš súd a pomstíš našu krv na tých, čo bývajú na zemi?“ A každý z nich 
dostal biele rúcho a bolo im povedané, aby ešte krátky čas vyčkali, kým ich počet 
nedoplnia ich spoluslužobníci a bratia, ktorí majú byť zabití ako oni. Keď otvoril 
šiestu pečať, videl som, že nastalo veľké zemetrasenie, slnko sčernelo ako srstené 
vrece a mesiac bol celý ako krv, nebeské hviezdy padali na zem, ako keď 
figovník zmietaný veľkým vetrom zhadzuje svoje nezrelé zimné plody. Nebo sa 
stiahlo ako zvitok a všetky vrchy i ostrovy sa pohli zo svojich miest. Králi zeme, 
veľmoži, vojvodcovia, boháči, mocnári i všetci otroci aj slobodní sa ukryli do 
jaskýň a medzi bralá vrchov. A volali vrchom a bralám: „Padnite na nás a ukryte 
nás pred tvárou Sediaceho na tróne a pred hnevom Baránka, lebo nadišiel veľký 
deň ich hnevu. A kto môže obstáť?“ 
Zjavenie apoštola Jána 7 - Počet označených Izraela 
Potom som videl štyroch anjelov, ako stoja na štyroch uhloch zeme a ako pevne 
držia štyri vetry zeme, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na nijaký 
strom. A videl som iného anjela, ktorý vystupoval od východu slnka a mal pečať 
živého Boha. Mohutným hlasom zavolal na štyroch anjelov, ktorí dostali moc 



škodiť zemi a moru: „Neškoďte zemi, ani moru, ani stromom, kým neoznačíme 
pečaťou na čelách sluhov nášho Boha.“ A počul som počet označených pečaťou: 
Stoštyridsaťštyritisíc označených zo všetkých kmeňov synov Izraela: Z Júdovho 
kmeňa dvanásťtisíc označených pečaťou, z Rúbenovho kmeňa dvanásťtisíc, z 
Gádovho kmeňa dvanásťtisíc, z Ašérovho kmeňa dvanásťtisíc, z Naftaliho 
kmeňa dvanásťtisíc, z Menaššeho kmeňa dvanásťtisíc, zo Šimeónovho kmeňa 
dvanásťtisíc, z Léviho kmeňa dvanásťtisíc, z Jissachárovho kmeňa 
dvanásťtisíc, zo Zebulúnovho kmeňa dvanásťtisíc, z Jozefovho kmeňa 
dvanásťtisíc, z Benjamínovho kmeňa dvanásťtisíc označených pečaťou.  
Veľký zástup pred Božím trónom 
Po tomto som pozeral a uvidel som veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať; 
z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka stáli pred trónom a pred Baránkom. 
Oblečení boli do bieleho rúcha, v rukách mali palmové ratolesti a mohutným 
hlasom volali: „Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi.“ A všetci 
anjeli stáli okolo trónu, okolo starších a štyroch bytostí, a padli na tvár pred 
trónom, klaňali sa Bohu a hovorili: „Amen. Dobrorečenie, sláva a múdrosť, 
vďačnosť, česť, moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen.“ Jeden zo starších 
prehovoril a povedal mi: „Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ 
prišli?“ Odpovedal som: „Pane môj, ty to vieš!“ Nato mi on povedal: „To sú tí, 
čo prichádzajú z veľkého súženia, oprali si rúcha a vybielili ich v Baránkovej 
krvi. Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme; a ten, 
čo sedí na tróne, rozprestrie nad nimi svoj stan. Nebudú už hladovať, nebudú mať 
ani smäd, nebude na nich dorážať slnko, ani nijaká horúčosť, lebo Baránok, ktorý 
je uprostred trónu, bude ich pásť a vodiť ich bude k prameňom vôd života a Boh 
im zotrie z očí každú slzu.“ 
Zjavenie apoštola Jána 8 
Siedma pečať a zlatá kadidelnica 
Keď Baránok otvoril siedmu pečať, nastalo v nebi asi na polhodinu ticho. Potom 
som videl sedem anjelov, ktorí stáli pred Bohom a dostali sedem poľníc. Prišiel 
aj iný anjel a postavil sa pred oltár so zlatou kadidelnicou. Dostal mnoho kadidla, 
aby ho pridal k modlitbám všetkých svätých na zlatý oltár, ktorý je pred 
trónom. Dym z kadidla s modlitbami svätých vystupoval z ruky anjela pred 
Boha.Anjel vzal kadidelnicu, naplnil ju ohňom z oltára a vrhol na zem. Vtom 
nastalo hrmenie, burácanie, blesky a zemetrasenie.  
Poľnice 
Sedem anjelov, ktorí mali sedem poľníc, sa pripravilo trúbiť. Zatrúbil prvý: 
nastalo krupobitie a oheň zmiešaný s krvou bol vrhnutý na zem. Zhorela tretina 
zeme, zhorela tretina stromov a zhorela všetka zelená tráva. Zatrúbil druhý anjel: 
akoby bol veľký vrch rozpálený ohňom vrhnutý do mora. Tretina mora sa 

zmenila na krv, zahynula tretina morského tvorstva a tretina lodí bola 
zničená. Zatrúbil tretí anjel: z neba spadla veľká hviezda, ktorá horela sťa fakľa. 
Padla na tretinu riek a na pramene vôd. Tá hviezda sa volá Palina. Tretina vôd sa 
zmenila na palinu a mnoho ľudí pomrelo od vôd, lebo zhorkli.Zatrúbil štvrtý 
anjel: zasiahnutá bola tretina slnka, tretina mesiaca a tretina hviezd, takže sa ich 
tretina zatmela, a deň i noc boli o tretinu temnejšie. Potom som videl a počul orla, 
ako letí stredom neba a volá mohutným hlasom: „Beda, beda, beda tým, čo 
bývajú na zemi, až zaznejú poľnice troch anjelov, ktorí ešte netrúbili.“ 
Zjavenie apoštola Jána 9 
Zatrúbil piaty anjel: videl som padajúcu hviezdu z neba na zem. Dostala kľúč od 
studne, ktorá vedie k priepasti. Otvorila studňu priepasti a zo studne vystúpil taký 
dym akoby z veľkej pece. Od dymu zo studne sa zatmelo slnko aj vzduch. Z 
dymu vyšli na zem kobylky a dostali moc, akú majú pozemské škorpióny. Dostali 
rozkaz, aby neškodili tráve na zemi, ani nijakej zeleni, ani nijakému stromu, len 
ľuďom, ktorí nemajú na čele Božiu pečať. Dostali však príkaz, aby ich nezabíjali, 
ale aby ich päť mesiacov trápili. Ich trápenie bolo ako trápenie človeka 
uštipnutého škorpiónom. V tých dňoch budú ľudia hľadať smrť, ale ju nenájdu. 
Budú si túžobne žiadať umrieť, ale smrť od nich utečie. Kobylky sa podobali 
koňom pripraveným do boja. Na hlavách mali akoby zlaté vence a ich tváre boli 
ako tváre ľudí. Vlasy mali podobné ženským vlasom a ich zuby boli sťa zuby 
levov. Mali akoby železné panciere a zvuk ich krídel bol ako hrmot mnohých 
konských vozov rútiacich sa do boja. Chvosty mali ako škorpióny a v nich 
žihadlá. Vo svojich chvostoch mali moc, aby nimi päť mesiacov škodili 
ľuďom. Nad sebou mali kráľa, anjela priepasti, ktorý sa po hebrejsky volá 
Abaddon a po grécky Apollyón. Prvé beda prešlo. Hľa, po ňom prichádzajú ešte 
dve ďalšie! Zatrúbil šiesty anjel: zo štyroch rohov zlatého oltára, ktorý je pred 
Bohom, som počul hlas, ktorýhovoril šiestemu anjelovi, čo mal poľnicu: 
„Rozviaž štyroch anjelov spútaných pri veľkej rieke Eufrat!“ Tu boli rozviazaní 
štyria anjeli, pripravení na túto hodinu, deň, mesiac a rok, aby pozabíjali tretinu 
ľudí. A počet jazdeckého vojska bol dvadsaťtisíc myriád. Počul som ich 
počet. Vo videní som videl kone a jazdcov na nich: mali ohnivočervené, 
hyacintové a sírovožlté panciere, hlavy koní boli sťa hlavy levov a z ich tlám 
vychádzal oheň, dym a síra. Týmito tromi ranami, ohňom, dymom a sírou, ktoré 
vychádzali z ich tlám, bola pozabíjaná tretina ľudí. Moc koní je totiž v ich 
tlamách a chvostoch, lebo ich chvosty sú podobné hadom a hlavy tých hadov 
zraňujú. No ostatní ľudia, ktorých nezahubili tieto rany, sa nekajali z výtvorov 
svojich rúk a neprestali sa klaňať démonom, ani zlatým, strieborným, medeným, 
kamenným a dreveným modlám, ktoré nemôžu ani vidieť, ani počuť, ani 
chodiť. A nekajali sa ani za svoje vraždy, ani za čarovanie, ani za smilstvo, ani 
za krádeže. 


