
FARSKÉ OZNAMY – 17. 2. 2020 – 23. 2. 2020 
 

Pondelok:     Sv. zakladateľov Rehole služobníkov Panny Márie, ľ. spomienka 
17. 2. 18.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Jolanu Petrovičovú 
 

Utorok: Féria 
18. 2. 8.00 + Ján Poliak  
 

Streda: Féria 
19. 2.              17.00 + Gabriel (2. výročie smrti) 
 

Štvrtok: Féria 
20. 2.  
  

Piatok: Féria, sv. omša za účastí detí 
21. 2. 17.00 + Angela a Anton Polák 
 

Sobota:         Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok 
22. 2.            
 

Nedeľa:     7. NEDEĽA CEZ ROK, slávnosť 
23. 2. 10.00 – za veriacich farnosti 
 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Bohu známa obetovala na kostol 20,- EUR. Nech Pán Boh štedro odmení 

a požehná. 
2. Za upratanie kostola ďakujeme sk. č. 8.  
3. V utorok 11.2. sa uskutočnila v našej farnosti Kňazská rekolekcia. Zúčastnilo sa 

na nej 57 kňazov a diecézny spišský biskup Mons. Štefan Sečka. Srdečne ďakujeme 
za pomoc a spoluprácu pri príprave občerstvenia a napečení koláčov a zákuskov, 
obsluhovaní, príprave, parkovacej službe, v kostole aj v priestoroch amfiteátra ... .  

4. Od utorka do nedele tohto týždňa budem dávať duchovné cvičenia, ktoré 
organizuje TV LUX v Nimnici. Prosím o modlitby. Zastupovať v našej farnosti 
budú kňazi z Važca. V prípade potreby volajte vdp. Mgr. Romana Šemráka, pána 
farára z Važca na číslo 0903 207 137, alebo  Mgr. Ľubomíra Laškotyho, riaditeľa 
Komisie pre mládež v Spišskej diecéze na číslo 0911 223 067.  

5.  Vo štvrtok 20. februára 2020 sa v Liptovskom Mikuláši uskutoční piate stretnutie 
2. ročníka Diecéznej školy viery. Prednášky sa budú konať na desiatich miestach 
diecézy, pre našu farnosť je najbližším miestom Liptovský Mikuláš. Sv. omša sa 
začne o 17.00 a po nej bude katechéza v Katolíckom dome. Februárová katechéza sa 
bude týkať 6. a 9. Božieho prikázania. Pri tej príležitosti bude možné zakúpiť si aj 
vhodné knihy s náboženskou tematikou. Budeme radi, ak sa prednášok zúčastníte 
v čo najväčšom počte. 

6. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. 
 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VÝCHODNÁ  
Východná 617, 032 32; www.farnostvychodna.sk  
Tel. 044/529 52 58, email: vychodna.fara@gmail.com 
 

ŽIVOT  
S BOŽÍM SLOVOM 2 
Genezis 4 
KAIN A ÁBEL 
Adam poznal svoju ženu Evu, ona počala, porodila Kaina a povedala: „Dostala 
som muža od Hospodina.“ Porodila aj jeho brata Ábela. Ábel sa stal pastierom 
oviec, ale Kain obrábal pôdu. Po istom čase priniesol Kain obetu Hospodinovi z 
poľných plodín. Ábel obetoval prvorodené zo svojho stáda s tukom. Hospodin 
priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obetu, ale na Kaina a na jeho obetu tak 
nepohliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila. Hospodin povedal 
Kainovi: „Prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak zamračila? Či neprijmem aj teba, 
ak budeš robiť dobre? No ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech a jeho 
žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať.“ Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: 
„Vyjdime von!“ Keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Ábela a zabil ho. Tu 
sa Hospodin spýtal Kaina: „Kde je tvoj brat Ábel?“ On odvetil: „Neviem. Som 
azda strážcom svojho brata?“ Opäť sa ho spýtal: „Čo si to urobil? Hlas krvi 
tvojho brata kričí ku mne zo zeme. Teraz budeš kliatbou vyhnaný z pôdy, ktorá 
otvorila ústa, aby z tvojej ruky vypila krv tvojho brata. Keď budeš obrábať pôdu, 
už ti nevydá svoju silu. Budeš sa nepokojne potulovať po zemi.“ Kain povedal 
Hospodinovi: „Môj trest je väčší, než vládzem zniesť. Ty ma dnes vyháňaš z 
pôdy a budem sa skrývať pred tebou. Budem sa nepokojne potulovať po zemi; 
ktokoľvek ma stretne, zabije ma.“ Hospodin mu však povedal: „Nie, to sa 
nestane, lebo ktokoľvek by zabil Kaina, toho postihne sedemnásobná pomsta.“ 
Hospodin poznačil Kaina, aby ho nikto, kto ho stretne, nezabil. Kain sa vzdialil 
od Hospodina a býval v kraji Nód, na východ od Edenu.  
KAINOVO POTOMSTVO 
Kain poznal svoju ženu, ktorá počala a porodila Henocha. Postavil mesto a dal 
mu meno svojho syna Henocha. Henochovi sa narodil syn Irád; Irád splodil 
Mechújaela, Mechújael Metúšaela a Metúšael Lemecha. Lemech si vzal dve 
ženy. Jedna sa volala Ada a druhá Cilla.Ada porodila Jabála, ktorý sa stal 
praotcom tých, čo bývajú v stanoch pri stádach. Jeho brat sa volal Jubál; on sa 
stal praotcom všetkých, čo hrajú na citare a flaute. Aj Cilla porodila, a to Túbal-
Kajina. Bol kováč a zhotovoval rozličné výrobky z bronzu a zo železa. Túbal-
Kajinova sestra bola Naama. Raz povedal Lemech svojim ženám: „Ada a Cilla, 
počujte môj hlas, Lemechove ženy, načúvajte mojej reči! Zabil som muža, ktorý 



ma poranil, mládenca, ktorý ma udrel. Ak je pomsta za Kaina sedemnásobná, za 
Lemecha je sedemdesiatsedemnásobná.“Adam opäť poznal svoju ženu. Porodila 
syna a dala mu meno Šét, lebo povedala: „Boh mi dal iného potomka namiesto 
Ábela, ktorého zabil Kain.“ Aj Šétovi sa narodil syn a dal mu meno Enóš. Vtedy 
sa začalo vzývať meno Hospodina. 
Genezis 5 
RODOKMEŇ OD ADAMA PO NOACHA 
Toto je rodokmeň Adama. Keď Boh stvoril človeka, utvoril ho na Božiu 
podobu. Ako muža a ženu ich stvoril, požehnal ich a dal im meno človek, keď 
ich stvoril. Keď mal Adam stotridsať rokov, splodil syna na svoj obraz a podobu 
a dal mu meno Šét. Po Šétovom narodení žil Adam osemsto rokov a narodili sa 
mu synovia a dcéry.Celý vek Adamovho života bol deväťstotridsať rokov, potom 
zomrel.Keď mal Šét stopäť rokov, narodil sa mu Enóš. Po Enóšovom narodení 
žil Šét osemstosedem rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. Celý vek Šétovho 
života bol deväťstodvanásť rokov, potom zomrel. Keď mal Enóš deväťdesiat 
rokov, narodil sa mu Kenán. Po Kenánovom narodení žil Enóš osemstopätnásť 
rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. Celý vek Enóšovho života bol 
deväťstopäť rokov, potom zomrel. Keď mal Kenán sedemdesiat rokov, narodil 
sa mu Mahalalel.Po Mahalalelovom narodení žil Kenán osemstoštyridsať rokov 
a narodili sa mu synovia a dcéry. Celý vek Kenánovho života bol deväťstodesať 
rokov, potom zomrel. Keď mal Mahalalel šesťdesiatpäť rokov, narodil sa mu 
Jered. Po Jeredovom narodení žil Mahalalel osemstotridsať rokov a narodili sa 
mu synovia a dcéry. Celý vek Mahalalelovho života bol osemstodeväťdesiatpäť 
rokov, potom zomrel. Keď mal Jered stošesťdesiatdva rokov, narodil sa mu 
Henoch.Po Henochovom narodení žil Jered osemsto rokov a narodili sa mu 
synovia a dcéry. Celý vek Jeredovho života bol deväťstošesťdesiatdva rokov, 
potom zomrel. Keď mal Henoch šesťdesiatpäť rokov, narodil sa mu 
Matuzalem. Po Matuzalemovom narodení žil Henoch tristo rokov, chodil s 
Bohom a narodili sa mu synovia a dcéry. Celý vek Henochovho života bol 
tristošesťdesiatpäť rokov. Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo ho Boh 
vzal. Keď mal Matuzalem stoosemdesiatsedem rokov, narodil sa mu Lemech. Po 
Lemechovom narodení žil Matuzalem sedemstoosemdesiatdva rokov a narodili 
sa mu synovia a dcéry. Celý vek Matuzalemovho života bol 
deväťstošesťdesiatdeväť rokov, potom zomrel. Keď mal Lemech 
stoosemdesiatdva rokov, narodil sa mu syn, ktorému dal meno Noach a povedal: 
„Tento nás poteší pri našej práci a námahe našich rúk s pôdou, ktorú Hospodin 
preklial.“ Po Noachovom narodení žil Lemech päťstodeväťdesiatpäť rokov a 
narodili sa mu synovia a dcéry. Celý vek Lemechovho života bol 
sedemstosedemdesiatsedem rokov, potom zomrel. Keď mal Noach päťsto rokov, 
narodil sa mu Šém, Chám a Jefet. 

Genezis 6 
BOŽÍ SYNOVIA A ĽUDSKÉ DCÉRY 
Keď sa ľudia začali rozmnožovať na zemi a rodili sa im dcéry, Boží synovia 
videli, že ľudské dcéry sú krásne, vzali si z nich za manželky tie, ktoré si 
vybrali. Hospodin povedal: „Môj duch nezostane večne v človekovi, lebo je telo; 
jeho vek bude stodvadsať rokov.“ V tom čase i neskôr, keď sa Boží synovia 
stýkali s ľudskými dcérami a tie im rodili, vznikali na zemi obri, tí slávni muži 
dávnych čias.  
PREDPOVEĎ O POTOPE 
Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského 
srdca je ustavične naklonené len k zlu. Hospodin oľutoval, že utvoril človeka na 
zemi a cítil v srdci bolesť. Hospodin povedal: „Človeka, ktorého som stvoril, 
vyhubím z povrchu zeme; počnúc človekom až po dobytok, plazy a nebeské 
vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich utvoril.“ Ale Noach našiel u Hospodina 
milosť. Toto je Noachov príbeh: Noach bol spravodlivý a bezúhonný muž medzi 
svojimi vrstovníkmi. Noach chodil s Bohom. Narodili sa mu traja synovia: Šém, 
Chám a Jefet. Zem však bola skazená pred Bohom a plná násilia. Boh videl, že 
zem je skazená, pretože celé ľudstvo na zemi si počínalo skazene. Boh povedal 
Noachovi: „Rozhodol som sa skoncovať so všetkým tvorstvom, lebo zem je plná 
násilia. Zničím ich aj so zemou. Urob si koráb z góferového dreva; v korábe urob 
priehrady a vymaž ho zvnútra i zvonka smolou. Urobíš ho takto: dĺžka korábu 
bude tristo lakťov, šírka päťdesiat lakťov a jeho výška tridsať lakťov. Koráb 
dokonči tak, že pri vrchu urobíš svetlík na jeden lakeť. Do bočnej steny korábu 
osaď dvere; urob v ňom spodné, stredné a vrchné podlažie. Ja privediem vody 
potopy na zem, aby som spod neba vyhubil každého tvora, v ktorom je dych 
života. Všetko, čo je na zemi, zahynie. S tebou uzavriem zmluvu; do korábu 
vojdeš ty, tvoji synovia, tvoja žena a tvoje nevesty. Zo všetkých druhov 
živočíchov vezmeš do korábu po páre, aby s tebou zostali nažive; bude to samec 
a samica. Vojdú ta s tebou po páre z vtáctva, dobytka i zo všetkých zemských 
plazov podľa svojich druhov, aby zostali nažive. Ty si vezmi z každej potravy, 
čo sa môže jesť, a zhromaždi ju k sebe; tebe aj im to bude za pokrm.“ Noach 
urobil všetko tak, ako mu Boh prikázal. 
 
 

 

VÝZVA NA TENTO TÝŽDEŇ pre všetkých: 
Budem prejavovať čo najčastejšie lásku aj mimo mojej rodiny. 


