
FARSKÉ OZNAMY – 20. 1. 2020 – 26. 1. 2020 
 

Pondelok:     Sv. Šebastiána, ľubovoľná spomienka 
20. 1.   
 

Utorok: Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka 
21. 1. 17.00 + Mária, Juraj a Ján  
 

Streda: Sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ľubovoľná spomienka 
22. 1.              17.00 – za Božie požehnanie pre rodiny Ivana a Alenky 
 

Štvrtok: Féria, adorácia po sv. omši 
23. 1. 17.00 + Dušan  
  

Piatok:   Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka, 
24. 1. sv. omša za účastí detí 
 17.00 - za zdravie a Božie pož. pre rod. Juríkovú a Lehotskú 
 18.00 - Modlitby za jednotu kresťanov, kostol ECAV 
 

Sobota:         Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok, sv. omša pre mládež 
25. 1.           18.00 + Mária a Martin Kohút 
 

Nedeľa:     3. NEDEĽA CEZ ROK - NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA 
26. 1. 10.00 – za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 
1. O upratanie kostola prosíme sk. č.6: Mária Bartková  st., Jana Halková, Anna 

Kohútová. 
2. Bohu známa obetovala na kostol 20,- Eur. Pán Boh požehnaj štedrých darcov. 
3. Stretnutie Modlitby matiek bude v tomto týždni v piatok po sv. omši 

v pastoračnej miestnosti. 
4. Do 20. januára prosím o prihlásenie detí, ktoré by v tomto roku chceli 

pristúpiť prvý krát k sv. prijímaniu. 
5. V tomto začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý je od 18. do 

25. januára. Spoločné modlitebno-duchovné stretnutie bude v tomto týždni 
– v piatok 24. januára o 18.00 v kostole ECAV. Srdečne Vás pozývam na 
spoločné stretnutie.  

6. Od februára bude na skúšobnú dobu, do konca roka náboženstvo aj v materskej 
škole, pozývam k prihláseniu detí na nástenke v materskej škole. 

7. Na budúcu nedeľu prosím mužov, aby ostali po sv. omši v kostole, chcel by 
som sa na chvíľku stretnúť a naplánovať nejaké práce a spoločné aktivity.   

8. V pastoračnom centre pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch sa počas 
tohto roku uskutočnia duchovné cvičenia pre zranených potratom. Duchovné 
cvičenia vedie p. Artur Cierlicky, SAC s tímom. Viac informáci na nástenke.  

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 60 
Zjavenie apoštola Jána 14 
Nový spev vykúpených 
Potom som videl: Hľa, Baránok stál na vrchu Sion a s ním stoštyridsaťštyritisíc tých, 
čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho Otca. Počul som zvuk z neba ako 
zvuk mnohých vôd, ako zvuk veľkého hromu. Zvuk, ktorý som počul, bol ako keď 
citaristi hrajú na svojich citarách. Spievali novú pieseň pred trónom, pred štyrmi 
bytosťami a pred staršími. Ale nikto sa nemohol naučiť tú pieseň, iba 
stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme. To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, 
lebo sú panici. Tí nasledujú Baránka, kamkoľvek ide. Tí boli vykúpení spomedzi ľudí 
ako prvotina Bohu a Baránkovi. V ich ústach sa nenašla lož; sú bez poškvrny.  
Posolstvo troch anjelov 
Potom som videl iného anjela letieť stredom neba: Mal večné evanjelium, aby ho 
zvestoval obyvateľom zeme, každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu. Volal 
mohutným hlasom: „Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. 
Klaňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd.“ Za ním nasledoval 
iný, druhý anjel, ktorý volal: „Padol, padol ten veľký Babylon, ktorý opájal všetky 
národy vínom vášne svojho smilstva.“ Po nich nasledoval iný, tretí anjel, ktorý 
mohutným hlasom volal: „Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znak 
na svoje čelo alebo na ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, 
naliateho do kalicha jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi 
a pred Baránkom. Dym ich múk vystupuje na veky vekov a nemajú odpočinku vo 
dne ani v noci tí, ktorí sa klaňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto prijme znak jej 
mena.“ V tomto je trpezlivosť svätých, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru 
Ježiša. Potom som počul hlas z neba, ktorý hovoril: „Napíš: Blahoslavení sú mŕtvi, 
ktorí odteraz umierajú v Pánovi. Áno, hovorí Duch, nech si odpočinú od svojich 
námah, lebo ich skutky idú s nimi.“  
Veľká žatva a vinobranie 
Potom som videl biely oblak a hľa, na oblaku sedel ktosi podobný Synovi človeka. 
Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák. A z chrámu vyšiel iný anjel a volal 
mohutným hlasom na toho, čo sedel na oblaku: „Vrhni svoj kosák a žni, lebo nadišla 
hodina žatvy a úroda zeme dozrela.“ A ten, čo sedel na oblaku, hodil svoj kosák na 
zem a zem bola zožatá. Potom iný anjel vyšiel z chrámu, ktorý je v nebi, a aj ten mal 
ostrý kosák. Ďalší anjel vyšiel od oltára. Ten mal moc nad ohňom a mohutným 
hlasom volal na toho, čo mal ostrý kosák: „Vrhni svoj ostrý kosák a ober strapce vo 



vinici zeme, lebo jej hrozná dozreli.“ Anjel hodil svoj kosák na zem, obral vinicu 
zeme, a čo obral, vhodil do veľkého lisu Božieho hnevu. Lis šliapali vonku za 
mestom a z lisu vytiekla krv až po zubadlá koní na tisícšesťsto stadií. 
Zjavenie apoštola Jána 15 
Anjeli s poslednými ranami 
Na nebi som videl iné veľké a predivné znamenie: Sedem anjelov, ktorí mali sedem 
posledných rán, pretože nimi sa dovŕšil Boží hnev. Videl som akési sklenené more, 
zmiešané s ohňom, a tí, čo zvíťazili nad šelmou i nad jej obrazom a nad číslom jej 
mena, stáli na sklenenom mori. Mali Božie citary a spievali pieseň Božieho 
služobníka Mojžiša a pieseň Baránka: „Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pán, 
Boh, Všemohúci. Spravodlivé a pravdivé sú tvoje cesty, Kráľ národov. Kto by sa 
nebál, Pane, a neoslavoval tvoje meno? Pretože ty jediný si svätý; všetky národy 
prídu a budú sa pred tebou klaňať, lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy.“ A potom 
som videl: Otvoril sa chrám stanu svedectva v nebi a z chrámu vyšlo sedem anjelov, 
ktorí mali sedem rán. Boli oblečení do čistého žiariaceho ľanového rúcha a cez prsia 
boli prepásaní zlatými pásmi. Jedna zo štyroch bytostí rozdala siedmim anjelom 
sedem zlatých čiaš, plných hnevu Boha žijúceho na veky vekov. Chrám sa naplnil 
dymom Božej slávy a jeho moci. A nikto nemohol vojsť do chrámu, kým sa 
nedovŕšilo sedem rán siedmich anjelov. 
Zjavenie apoštola Jána 16 
Potom som počul mohutný hlas z chrámu, ktorý hovoril siedmim anjelom: „Choďte 
a vylejte na zem sedem čiaš Božieho hnevu. “Odišiel prvý anjel a vylial svoju čašu 
na zem: na ľuďoch, ktorí mali znak šelmy a ktorí sa klaňali jej obrazu, sa 
povyhadzovali zhubné a zlé vredy. Druhý vylial svoju čašu na more: more sa zmenilo 
na krv, ktorá vyzerala ako z mŕtveho, a zahynulo všetko, čo žilo v mori. Tretí anjel 
vylial svoju čašu na rieky a na pramene vôd: zmenili sa na krv. A počul som volať 
anjela vôd: „Spravodlivý si ty, ktorý si a ktorý si bol, Svätý, že si tak rozsúdil, lebo 
oni prelievali krv svätých a prorokov, dal si im piť krv; zaslúžili si to!“ A počul som, 
ako oltár volal: „Áno, Pane, Bože všemohúci, pravdivé a spravodlivé sú tvoje 
súdy.“ Štvrtý vylial svoju čašu na slnko: a bola mu daná moc páliť ľudí ohňom. Ľudí 
spaľovala veľká horúčava a oni sa rúhali menu Boha, ktorý má moc nad týmito 
ranami, no nekajali sa, aby mu vzdali slávu. Piaty vylial svoju čašu na trón šelmy: jej 
kráľovstvo stemnelo. Od bolesti si hrýzli jazyky a rúhali sa nebeskému Bohu pre 
svoje bolesti a pre vredy, ale nekajali sa zo svojich skutkov. Šiesty vylial svoju čašu 
na veľkú rieku Eufrat: jej voda vyschla, aby bola pripravená cesta kráľom od 
východu slnka. Videl som troch nečistých duchov ako žaby vychádzať z tlamy draka, 
ako aj z tlamy šelmy a z úst falošného proroka. To sú duchovia démonov, ktorí robia 
znamenia. Vychádzajú ku kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili do boja vo veľký 
deň všemohúceho Boha. „Hľa, prichádzam ako zlodej. Blahoslavený, kto bdie a 
chráni si odev, aby nechodil nahý a aby nevideli jeho hanbu.“ Zhromaždil ich na 
mieste, ktoré sa po hebrejsky volá Harmagedón. Siedmy vylial svoju čašu na vzduch. 
A z chrámu od trónu vyšiel mohutný hlas, ktorý hovoril: „Stalo sa!“ Nasledovali 

blesky, zvuky, hromy a veľké zemetrasenie, akého nebolo odvtedy, čo je človek na 
zemi — také veľké bolo zemetrasenie. A veľké mesto sa rozpadlo na tri časti a mestá 
národov padli. Boh si spomenul na veľký Babylon, aby mu dal kalich vína svojho 
rozhorčeného hnevu. Všetky ostrovy zmizli a ani vrchov už nebolo. Z neba padali na 
ľudí veľké krúpy ťažké ako centy. Ľudia sa rúhali Bohu pre ranu krupobitia, lebo táto 
rana bola veľmi veľká. 
Zjavenie apoštola Jána 17 
Prišiel jeden zo siedmich anjelov, ktorí mali sedem čiaš, a prehovoril ku mne takto: 
„Poď, ukážem ti súd nad veľkou neviestkou, ktorá sedí na mnohých vodách, s ktorou 
smilnili králi zeme a obyvatelia zeme sa opíjali vínom jej smilstva.“ V duchu ma 
odniesol na púšť. A videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme, plnej rúhavých mien, 
ktorá mala sedem hláv a desať rohov. Žena bola odetá do purpuru a šarlátu a 
ozdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami, v ruke mala zlatý pohár, plný 
ohavností a nečistoty svojho smilstva. Na čele mala napísané meno, tajomstvo: 
Veľký Babylon, matka neviestok a ohavností zeme. Videl som tú ženu, opitú krvou 
svätých a krvou Ježišových mučeníkov. Keď som ju uzrel, veľmi som sa začudoval. 
Anjel mi však povedal: „Prečo sa čuduješ? Ja ti vysvetlím tajomstvo ženy a šelmy, 
ktorá ju nesie, a má sedem hláv a desať rohov. Šelma, ktorú si videl, bola, a nie je, 
ale má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. Obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú 
zapísané v knihe života od založenia sveta, budú sa čudovať, keď uvidia šelmu, 
pretože bola, a nie je, ale zasa príde. Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je 
sedem vrchov, na ktorých žena sedí; a aj sedem kráľov: Piati padli, jeden kraľuje, 
ďalší ešte neprišiel; až príde, smie ostať len nakrátko. Šelma, ktorá bola, a nie je, je 
ôsmym kráľom, je z tých siedmich a ide do záhuby. Desať rohov, ktoré si videl, je 
desať kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo, ale spolu so šelmou dostávajú moc ako 
králi na jednu hodinu. Sú jednej mysle a svoju moc i vládu dajú šelme. Budú bojovať 
proti Baránkovi, ale Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov; 
tí, čo sú s ním, sú povolaní, vyvolení a verní.“ A povedal mi: „Vody, ktoré si videl 
tam, kde sedí neviestka, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. Desať rohov, ktoré si 
videl, a šelma znenávidia neviestku. Spustošia ju a obnažia. Budú jesť jej telo a spália 
ju ohňom. Lebo Boh im vložil do srdca, aby konali podľa jeho zámeru, riadili sa 
jedným úmyslom a odovzdali svoje kráľovstvo šelme, až kým sa nesplnia Božie 
slová. Žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré má kráľovskú moc nad kráľmi 
zeme.“ 

 

VÝZVA NA TENTO TÝŽDEŇ: 
Ježiš je Boží Baránok, ktorý sníma hriechy. Nemusím žiť 

v hriechoch, On sám nás očisťuje. Nechajme sa teda očistiť. 
DOMÁCA ÚLOHA PRE DETI A MLADÝCH:           

Budem sa na seba pozerať tak, že vo mne je Boh a budem sa podľa 
toho správať. 


