
FARSKÉ OZNAMY – 9. 3. 2020 – 15. 3. 2020 
 

Pondelok:    Féria 
9. 3.  
 

Utorok: Féria 
10. 3. 17.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Jána Koreňa 
 

Streda: Féria 
11. 3.            17.00 + Zuzana, Ján, Martin Brezinoví 
 

Štvrtok: Féria, po sv. omši adorácia 
12. 3. 17.00 + Martin Koreň 
  

Piatok: Féria, sv. omša za účastí detí 
13. 3. 16.30 – Krížová cesta – modlí sa 2. sk. Ružencového bratstva 
 17.00 +  Ján a Zuzana Bartkoví 
 

Sobota:        Féria   
14. 3.           8.00 + Tomáš 
 

Nedeľa:     3. PÔSTNA NEDEĽA 
15. 3. 9.30 – Krížová cesta – modlia sa muži  
 10.00 – za veriacich farnosti 
Príležitostné oznamy: 
1. Dnešná nedeľa je prvá po prvom piatku v mesiaci. Výmena kartičiek Ružencového bratstva 

bude v kostole po nedeľnej sv. omši. 
2. Bohu známa obetovala na kostol 50,- EUR, Bohu známa pre potreby farnosti 20,- EUR 

a Bohu známa pre potreby farnosti 50,- Eur. Nech Vám Pán Boh štedro odmení a požehná. 
3. O upratanie kostola prosíme sk.č.1.: Denisa Jacková, Anna Brezinová ml., Ľubka 

Halahijová, Erika Halahijová. 
4. Od 24.7. do 31.7. ponúkame možnosť Pútnického zájazdu do Medjugoria. Cena zájazdu je 

200,- Eur. V cene je cesta, ubytovanie a raňajky a obedy. Záujemcovia, prosím o prihlásenie 
do 22.3. v sakristii. 

5. V piatok 13.3. je výročie zvolenia Svätého Otca Františka (2013). Pamätajme v modlitbách. 
6. V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 Konferencia biskupov Slovenska odporúča:  
• Kým trvá nebezpečenstvo nákazy, neodporúčame organizovať pútnické zájazdy na Slovensku, ani 

do zahraničia. Spoločné podujatia okrem liturgických slávení treba obmedziť.  
• Veriacich, ktorí sa necítia dobre, majú zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia, prosíme, aby 

zostali doma, kým sa ich stav nezlepší. Chorí nie sú viazaní účasťou na nedeľných bohoslužbách: 
naopak, majú zodpovednosť voči ostatným, aby sa choroba nerozširovala.  

• V chrámoch odporúčame dočasne nepoužívať sväteničky a z lavíc odložiť spoločné predmety - 
knižky, ružence, atď. Košíky pre milodary nech sa nepodávajú z rúk do rúk.  

• Znak pokoja v liturgii možno zatiaľ vynechať alebo odporučiť iba vzájomný úklon hlavy, namiesto 
podávania rúk.  

• Veriacich prosíme o zachovanie pokoja a modlitbu za chorých i za zdravotníckych pracovníkov. 

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 5 
Genezis 13 
ROZCHOD LÓTA S ABRÁMOM 
Odišiel teda Abrám z Egypta so svojou ženou i so všetkým, čo mal, do 
Negevu. Bol s ním aj Lót. Abrám bol veľmi bohatý, mal stáda, striebro a 
zlato. Potom Abrám pokračoval v ceste z miesta na miesto od Negevu až k 
Bételu, až na miesto medzi Bételom a Ajom, kde mal predtým svoj stan, kde 
predtým postavil oltár a vzýval meno Hospodina. Aj Lót, ktorý žil s 
Abrámom, mal ovce, dobytok a stany.Krajina však nestačila na to, aby mohli 
bývať spolu; majetku mali toľko, že už nemohli zostať pri sebe. Medzi 
pastiermi Abrámových stád a pastiermi Lótových stád vznikol spor. V tom 
čase bývali v krajine Kanaánčania a Perizzejci. Preto Abrám povedal Lótovi: 
„Nech nie je rozbroj medzi nami, medzi mojimi pastiermi a tvojimi pastiermi, 
veď sme bratia! Či nie je pred tebou celá krajina? Preto ťa prosím, oddeľ sa 
odo mňa! Ak pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo; ak si vyberieš pravú stranu, 
ja sa poberiem na ľavú.“ Lót sa rozhliadol a videl, že celé okolie Jordánu až 
po Coar je zavlažované ako Hospodinova záhrada a ako Egypt. To bolo 
predtým, ako Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Preto si Lót vybral celé 
okolie Jordánu a odišiel na východ. Takto sa oddelili jeden od 
druhého. Abrám býval v krajine Kanaán, Lót sa zdržiaval v mestách Okolia a 
prenášal svoje stany až po Sodomu. Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti 
Hospodinovi. Keď sa Lót od neho oddelil, Hospodin povedal Abrámovi: 
„Rozhliadni sa z miesta, na ktorom si teraz, pozri na sever i na juh, na východ 
i na západ. Celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu 
naveky. Rozmnožím tvoje potomstvo a bude ho ako prachu zeme. Ak niekto 
bude môcť spočítať prach zeme, potom spočíta aj tvoje potomstvo. Vstaň a 
prejdi krajinu po dĺžke a šírke, lebo ti ju dávam!“ Abrám vzal svoj stan a 
odišiel bývať k Mamreho dubom, ktoré sú v Hebrone, a postavil tam oltár 
Hospodinovi. 
Genezis 14 - ABRÁMOVO VÍŤAZSTVO 
V tom čase šinársky kráľ Amrafel, ellasársky kráľ Arjóch, elámsky kráľ 
Kedorlaómer a kráľ Gojímu Tideál šli bojovať proti Berovi, sodomskému 



kráľovi, Biršovi, gomorskému kráľovi, Šinábovi, ademskému kráľovi, 
Šeméberovi, cebojímskemu kráľovi a kráľovi z Bely, čo je Coar. Títo všetci 
sa ako spojenci zhromaždili v údolí Siddím, kde je teraz Soľné more. Dvanásť 
rokov boli poddaní Kedorlaómerovi a v trinástom roku sa proti nemu 
vzbúrili. V štrnástom roku šiel bojovať Kedorlaómer a spojeneckí králi a 
porazili Refajov v Aštarót-Karnajime a Zúzov v Háme, Emov na 
kirjatajimskej rovine a Chorijcov na seírskom pohorí až k Él-Paránu, na okraji 
púšte.Potom sa obrátili a došli k Én-Mišpátu, teda do Kadéša, a na poli 
Amalékov a Amorejčanov pobili všetko, čo bývalo v Chacecón-Tamáre. Nato 
vytiahli sodomský kráľ, gomorský kráľ, ademský kráľ, cebojímsky kráľ a 
belský, teda coarský kráľ, a zoradili sa do boja proti nim v údolí Siddím, totiž 
proti elámskemu kráľovi Kedorlaómerovi, kráľovi Gojímu Tideálovi, 
šinárskemu kráľovi Amrafelovi a ellasárskemu kráľovi Arjóchovi; štyria králi 
proti piatim. V údolí Siddím bolo však mnoho asfaltových studní. Keď 
sodomský kráľ a gomorský kráľ utekali, spadli do nich. Ostatní ušli na 
pohorie. Víťazi odvliekli zo Sodomy a Gomory všetok majetok, všetky 
potraviny a odtiahli. Vzali aj Abrámovho synovca Lóta s jeho majetkom, lebo 
býval v Sodome, a odtiahli. Jeden z tých, čo utiekli, prišiel a oznámil to 
Hebrejovi Abrámovi, ktorý býval pri duboch Amorejčana Mamreho, 
Eškólovho a Anérovho brata. Týchto spájala s Abrámom zmluva o 
priateľstve. Keď sa Abrám dopočul, že jeho synovca odviedli do zajatia, 
zvolal svojich tristoosemnástich vycvičených mužov, narodených v jeho 
dome, a prenasledoval útočníkov až po Dán. V noci rozostavil proti nim 
svojich služobníkov, porážal ich a prenasledoval až po Chobu, ktorá leží na 
sever od Damasku. Priniesol späť všetok majetok, priviedol aj svojho 
synovca Lóta s jeho majetkom, ako aj ženy a ostatný ľud.  
ABRÁM A MELCHISEDEK 
Keď sa po víťazstve nad Kedorlaómerom a kráľmi, ktorí boli s ním, vracal, 
sodomský kráľ mu vyšiel v ústrety do údolia Šave, teda do Kráľovho 
údolia. Šalémsky kráľ Melchisedek priniesol chlieb a víno. Bol totiž kňazom 
Najvyššieho Boha. Požehnal ho a povedal: „Nech Abráma požehná Najvyšší 
Boh, Tvorca neba i zeme. Nech je zvelebený Najvyšší Boh, ktorý ti vydal do 
rúk tvojich nepriateľov.“ Vtedy mu Abrám dal desiatok zo 
všetkého. Sodomský kráľ povedal Abrámovi: „Daj mi ľudí, majetok si 
nechaj!“ Abrám však sodomskému kráľovi odpovedal: „Prísažne dvíham 
ruku k Hospodinovi, Najvyššiemu Bohu, Tvorcovi neba a zeme, že 
nevezmem ani len nitku, ani remienok z obuvi, vôbec nič z čohokoľvek, čo je 
tvoje, aby si nepovedal: ‚Obohatil som Abráma.‘ Nechcem nič, iba to, čo 

zjedlo služobníctvo, a podiel pre mužov Anéra, Eškóla a Mamreho, ktorí šli 
so mnou. Oni nech dostanú svoj podiel.“ 
Genezis 15 
HOSPODINOVA ZMLUVA S ABRÁMOM 
Po týchto udalostiach zaznelo Abrámovi vo videní Hospodinovo slovo: 
„Neboj sa, Abrám, ja som tvoj štít, tvoja hojná odmena.“ Abrám povedal: 
„Pán, Hospodin, čože mi dáš?! Veď odchádzam bezdetný a dedičom môjho 
domu bude damaský Eliezer.“ Abrám ešte dodal: „Veď si mi nedal potomka 
a môj sluha, narodený v mojom dome, má byť mojím dedičom?“ Hospodin 
mu však povedal: „On nebude tvojím dedičom. Tvojím dedičom bude ten, čo 
vyjde z teba.“ Vyviedol ho von a povedal mu: „Len sa pozri na nebo a spočítaj 
hviezdy, ak ich môžeš spočítať,“ a dodal: „Toľko bude tvojho 
potomstva.“ Abrám uveril Hospodinovi a on mu to počítal za 
spravodlivosť. Potom mu povedal: „Ja som Hospodin, ktorý som ťa vyviedol 
z chaldejského Úru, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu.“ On sa opýtal: 
„Pán, Hospodin, podľa čoho poznám, že ju budem vlastniť?“ On mu 
odpovedal: „Prines mi trojročnú jalovicu, trojročnú kozu, trojročného barana, 
hrdličku a holúbka!“ Keď to všetko priniesol, rozpolil to a jednu polovicu 
položil naproti druhej, ale vtáky nerozpolil. Dravé vtáky zlietali na mŕtve telá 
a Abrám ich odháňal. Keď zapadlo slnko, Abrám tvrdo zaspal, zovrela ho 
tieseň hrozivej temnoty. Hospodin povedal Abrámovi: „Dobre si uvedom, že 
tvoji potomkovia budú prišelcami v cudzej krajine, zotročia ich a štyristo 
rokov budú s nimi zle zaobchádzať. No ja budem súdiť aj národ, ktorému 
budú otročiť. Potom vyjdú s veľkým majetkom. Ty však odídeš v pokoji k 
svojim predkom a pochovajú ťa v úctyhodnej starobe. Vo štvrtom pokolení 
sa sem však vrátia, lebo doteraz nie sú dovŕšené viny Amorejčanov.“Keď 
zapadlo slnko a nastala hustá tma, objavila sa dymiaca pec a ohnivá 
pochodeň, ktorá prechádzala medzi rozpolenými čiastkami. V ten deň uzavrel 
Hospodin zmluvu s Abrámom a povedal: „Tvojmu potomstvu dám túto 
krajinu od Egyptského potoka až po Veľkú rieku, rieku Eufrat, územie 
Kénitov, Kenizzejcov, Kadmončanov, Chetitov, Perizzejcov a 
Refajov, Amorejčanov, Kanaánčanov, Girgašejov a Jebúsejov.“ 
 

 

VÝZVA NA TENTO TÝŽDEŇ pre všetkých: 
Budem sa snažiť, každý večer spytovať svedomie. Pomôžem mi to 

vidieť lepšie kvalitu môjho života. 


