
FARSKÉ OZNAMY – 15. 6. 2020 – 21. 6. 2020 
 
 
 
 

Pondelok:     Féria 
15. 6.  
 

Utorok: Féria  
16. 6. 18.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre syna Stanislava s rodinou  
 

Streda: Féria 
17. 6. 8.00 - za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Ivana a Alenky 
  

Štvrtok: Féria 
18. 6. 18.00 + Martin a Ján Stano 
  

Piatok: Najsvätejšieho srdca Ježišovho, slávnosť 
19. 6. 18.00 + z rodiny Mrázikovej 
 

Sobota:         Nepoškvrneného srdca Panny Márie, spomienka 
20. 6.           8.00 + Mária a Michal Ratkoš 
 

Nedeľa:     12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, slávnosť 
21. 6. 10.00 – za veriacich farnosti  
 
 

Príležitostné oznamy: 
  

1. Za upratanie kostola ďakujeme sk. č. 3. Za pomoc pri výmene elektroinštalácie 
a zmenách v kostole ďakujeme Milošovi Polákovi, Markusovi Čonkovi a Márii 
Bartkovej. Za opravy stien ďakujeme Jankovi Hudáčkovi. Predbežne sme 
dohodli termín maľovania kostola od 3.8.2020.  

2. Zvonček z nedele Najsvätejšej Trojice bol 97,- Eur. Zvonček zo slávnosti 
Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej bol 46,- Eur. Bohu známa obetovali na 
kostol 50,- Eur, Bohu známa z príležitosti životného jubilea obetovala na kostol 
50,- Eur, Bohu známa obetovala na kostol 20,- Eur. Nech vám Pán Boh štedro 
odmení vašu štedrosť. 

3. Veriaci ktorí sa zúčastnia na verejnom  recitovaní modlitby – Najmilší Ježišu, 
predpísanú na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho, môže získať za 
zvyčajných podmienok úplné odpustky. 

4. V piatok budeme mať opäť s mladými po sv. omši stretnutie na fare. 
5. V piatok po sv. omši bude v pastoračnej miestnosti opäť stretnutie Modlitby 

matiek. 

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 10 
 
Genezis 25 
ABRAHÁMOVA SMRŤ 
Abrahám si vzal druhú ženu, volala sa Ketura. Tá mu porodila Zimrána, Jokšána, 
Medána, Midjána, Jišbáka a Šúacha. Jokšánovi sa narodil Šeba a Dedán. 
Dedánovi synovia boli Aššurim, Letuším a Leummím. Midjánovi synovia boli: 
Efa, Éfer, Chanóch, Abida a Eldaa. Všetci títo boli Keturini synovia. Abrahám 
dal všetok svoj majetok Izákovi, ale synom svojich vedľajších žien, ktoré mal, 
dal dary a ešte za svojho života ich poslal do východnej krajiny, preč od svojho 
syna Izáka. Abrahám sa dožil stosedemdesiatpäť rokov; potom skonal. Abrahám 
zomrel v úctyhodnej starobe, v pokročilom veku, sýty života a bol pripojený k 
svojmu ľudu. Jeho synovia, Izák a Izmael, ho pochovali naproti Mamre do 
machpelskej jaskyne na pozemku Efróna, syna Chetitu Cóchara. Ten pozemok 
kúpil Abrahám od Chetitov. Tam bol pochovaný Abrahám i jeho žena Sára. Po 
Abrahámovej smrti Boh požehnal jeho syna Izáka. Izák býval pri Beér-Lachaj-
Roi.  
IZMAELOVO POTOMSTVO 
Toto je rodokmeň Abrahámovho syna Izmaela, ktorého mu porodila Sárina 
slúžka, Egypťanka Hagar. Toto sú mená Izmaelových synov, podľa mien a 
rodov: Izmaelov prvorodený bol Nebajót, potom Kedár, Adbeel, 
Mibsám, Mišma, Duma, Massa, Chadad, Tema, Jetúr, Nafíš a Kédema. To sú 
Izmaelovi synovia a to sú ich mená podľa ich osád a táborov. Dvanásť 
kmeňových kniežat. Izmael sa dožil stotridsaťsedem rokov a skonal. Zomrel a 
bol pripojený k svojmu ľudu. Jeho potomkovia bývali od Chavily až po Šúr, na 
východ od Egypta, smerom k Asýrii. Bývali východne od všetkých svojich 
bratov.  
ÉZAV A JÁKOB 
Toto je rodokmeň Abrahámovho syna Izáka: Abrahámovi sa narodil Izák. Keď 
mal štyridsať rokov, vzal si za ženu Rebeku, dcéru Aramejčana Betuela z Paddán-
Aramu, sestru Aramejčana Labána.Izák prosil Hospodina za svoju ženu, lebo 
bola neplodná. Hospodin ho vypočul a jeho žena Rebeka počala. Keď sa však 



synovia v živote matky strkali, povedala: „Ak je to tak, prečo sa mi to deje?“ 
Hľadala teda vysvetlenie u Hospodina. Hospodin jej povedal: „V tvojom lone sú 
dva národy. Dva národy z tvojho vnútra sa rozdelia. Jeden národ bude mocnejší 
ako druhý a väčší bude slúžiť menšiemu.“ Keď nadišiel čas pôrodu, v jej živote 
boli dvojčatá. Prvý, ktorý vyšiel, bol ryšavý a chlpatý ako kožuštek. Ten dostal 
meno Ezáv. Potom vyšiel jeho brat a rukou sa držal Ezávovej päty. Preto dostal 
meno Jákob. Keď sa narodili, Izák mal šesťdesiat rokov.  
ÉZAV PREDÁVA PRVORODENSTVO 
Chlapci vyrástli a Ezáv sa stal zdatným lovcom, stále sa zdržiaval vonku. Jákob 
bol muž pokojný a býval v stanoch. Izák mal radšej Ezáva, lebo jedával z jeho 
úlovku, no Rebeka mala radšej Jákoba. Keď raz Jákob pripravoval jedlo, prišiel 
k nemu z poľa unavený Ezáv a povedal Jákobovi: „Daj sa mi najesť z červeného, 
z tohto červeného jedla, lebo som unavený!“ Preto dostal meno Edóm. Jákob 
však povedal: „Predaj mi ešte dnes svoje prvorodenstvo!“ Ezáv na to odvetil: „Aj 
tak čoskoro zomriem, načo mi je prvorodenstvo?“ Jákob mu povedal: 
„Odprisahaj mi to ešte dnes!“ Aj mu odprisahal a tak svoje prvorodenstvo predal 
Jákobovi. Jákob dal potom Ezávovi chlieb a varenú šošovicu. Ten sa najedol a 
napil, potom vstal a odišiel. Takto pohrdol Ezáv prvorodenstvom. 
Genezis 26. kapitola 
IZÁK A ABÍMELECH 
V krajine nastal hlad, no iný ako ten predošlý za Abrahámových čias. Izák sa 
odsťahoval do Geráru k filištínskemu kráľovi Abimelechovi.Zjavil sa mu 
Hospodin a povedal: „Nechoď do Egypta, zostaň v krajine, o ktorej ti 
poviem! Pobudni v tej krajine ako cudzinec. Ja budem s tebou a požehnám ťa. 
Tebe a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny. Tak splním prísahu, ktorou 
som sa zaviazal tvojmu otcovi Abrahámovi: ‚Rozmnožím tvoje potomstvo ako 
nebeské hviezdy a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny. V tvojom 
potomstve budú požehnané všetky národy zeme.‘ To preto, že Abrahám 
poslúchol môj hlas a zachovával moje nariadenia, príkazy, ustanovenia a 
zákony.“ Izák teda zostal v Geráre. Keď sa tamojší muži pýtali na jeho ženu, 
povedal: „To je moja sestra.“ Bál sa totiž priznať, že je to jeho manželka. 
Uvažoval takto: „Tunajší muži ma môžu pre Rebeku zabiť, lebo je veľmi 
pekná.“ Keď tam už dlhší čas žil, raz sa filištínsky kráľ Abimelech díval z obloka 
a videl, ako sa Izák láska so svojou ženou Rebekou. Abimelech si predvolal Izáka 
a povedal mu: „To je určite tvoja manželka! Prečo si mi teda povedal, že je to 
tvoja sestra?“ Izák odvetil: „Povedal som to preto, aby som pre ňu neprišiel o 
život.“ Abimelech však povedal: „Čo si nám to urobil? Ľahko sa mohlo stať, že 
by niektorý muž s tvojou ženou spal a bol by si na nás uvalil veľkú vinu!“ Preto 
Abimelech prikázal všetkému ľudu: „Kto sa dotkne tohto muža alebo jeho ženy, 
toho stihne trest smrti!“  

SPORY O STUDNE 
Izák začal v tej krajine siať a v tom roku zožal stonásobne, lebo Hospodin ho 
požehnal. Tak sa tento muž vzmohol a vzmáhal sa čoraz viac a viac, až sa stal 
veľmi zámožný. Vlastnil stáda oviec, dobytka a početné služobníctvo. Preto mu 
Filištínci závideli. Filištínci zasypali a prachom zahádzali všetky studne, ktoré 
vykopali sluhovia za čias Izákovho otca Abraháma. Vtedy Abimelech povedal 
Izákovi: „Odíď od nás, lebo si oveľa mocnejší než my!“ Nato Izák odtiaľ odišiel, 
utáboril sa v Gerárskom údolí a tam sa usídlil. Izák znova vykopal studne 
vyhĺbené ešte za čias jeho otca Abraháma, ktoré po Abrahámovej smrti Filištínci 
zasypali. Pomenoval ich rovnako ako jeho otec. Izákovi sluhovia pri výkope v 
Gerárskom údolí našli studňu s pramenitou vodou. Gerárski pastieri sa však preli 
s Izákovými pastiermi a hovorili: „To je naša voda!“ Preto sa tá studňa volá Ések, 
lebo sa s ním vadili.Potom vykopali druhú studňu, ale aj pre tú sa hádali a 
pomenovali ju Sitna. Odtiaľ odišiel a vykopal ďalšiu studňu, pre ktorú sa už 
nehádali. Pomenoval ju Rechobót a povedal: „Teraz nám Hospodin dožičil šíry 
priestor, aby sme sa v kraji mohli rozmnožiť.“ Odtiaľ sa odsťahoval Izák do 
Beér-Šeby. Tam sa mu v noci zjavil Hospodin a povedal: „Ja som Boh tvojho 
otca Abraháma. Neboj sa, lebo som s tebou! Požehnám ťa a rozmnožím tvoje 
potomstvo pre Abraháma, svojho služobníka.“ Izák tam postavil oltár a vzýval 
Hospodinovo meno. Tam si rozložil aj stan a Izákovi sluhovia tam vykopali 
studňu. Prišiel k nemu Abimelech z Geráru, ako aj jeho priateľ Achuzzat a veliteľ 
jeho vojska Pichól. Izák im vtedy povedal: „Prečo ste prišli ku mne, veď ma 
nenávidíte a odohnali ste ma od seba!“ Oni na to odpovedali: „Presvedčili sme 
sa, že Hospodin je s tebou. Preto sme si povedali: Mali by sme uzavrieť prísažnú 
zmluvu — medzi nami a tebou —, že nám neublížiš, ako sme ti ani my neublížili. 
Veď sme ti preukazovali len dobro a prepustili sme ťa v pokoji. Ty si teraz 
Hospodinov požehnaný.“ Potom im pripravil hostinu a oni sa najedli a 
napili.Včasráno vstali a prísažne uzavreli zmluvu. Izák ich potom prepustil a oni 
odišli od neho v pokoji. V ten istý deň prišli Izákovi sluhovia a povedali mu o 
studni, ktorú vykopali: „Našli sme vodu!“ On ju nazval Šibea, preto sa to mesto 
dodnes volá Beér-Šeba. Keď mal Ezáv štyridsať rokov, vzal si za ženu Juditu, 
dcéru Chetitu Beeriho, a Basemat, dcéru Chetitu Elóna. Tie strpčovali život 
Izákovi a Rebeke. 
 

 

Výzva pre všetkých: 
V tomto týždni máme slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho, môžeme sa 

okrem piatku, kedy sa budeme spolu modliť litánie v kostole, pomodliť 
ešte aspoň raz litánie k Ježišovmu srdci - doma v rodine, alebo súkromne. 


