
FARSKÉ OZNAMY – 7. 9. 2020 – 13. 9. 2020 
 

Pondelok:      Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana  
7. 9.                 Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka 
18.00              – za zdravie a Božie požehnanie pre Annu 
 

Utorok: Narodenie Panny Márie, sviatok 
8. 9.  
 

Streda: Sv. Petra Clavera, kňaza, ľubovoľná spomienka 
9. 9. 18.00 +  Ján a Anna a rodičia 
  

Štvrtok: Féria 
10. 9.  
  

Piatok: Féria, sv. omša za účasti detí 
11. 9. 18.00 + Jozef a Mária a rodičia 
 

Sobota:          Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka 
12. 9.            
 

Nedeľa:     24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, slávnosť  
13. 9. 10.00 - za zdravie a Božie pož. pre rod. Lehotskú a Cibuľovú 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Zvonček z minulej nedele určený pre Diecézne katechetické centrum bol 155,- 

eur. Z krstu Milana obetovali na kostol 30,- eur, Bohu známy obetoval na kostol 
40,- eur. Nech vám Pán Boh štedro odmení vašu štedrosť. 

2. Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci - popoludní o 14.00 bude v kostole modlitba 
ruženca a výmena kartičiek členov Ružencového bratstva. 

3. V sakristii sú ešte k dispozícii  slovníčky – „Malý misionár“ na nálepky pre 
tento rok. Vyhodnotenie bude 2x ročne. Po polroku bude prvé vyhodnotenie a na 
konci školského roka finálne vyhodnotenie. Nálepky budú deti dostávať po 
každej sv. omši za účasti detí, za nedeľnú sv. omšu a sv. omše v prikázané 
sviatky. 

4. 11. septembra – 14. septmebra je výročie návšetvy sv. Jána Pavla II: na 
Slovensku v roku 2003. 

5. V septembri budem čerpať dovolenku a pôjdem tiež na duchovné cvičenia. 
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. Ľuboša Laškotyho, riaditeľa Komisie pre mládež v Spišskej diecéze, na 
číslo 0911 223 067.  

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VÝCHODNÁ  
Východná 617, 032 32; www.farnostvychodna.sk  
Tel. 044/529 52 58, email: vychodna.fara@gmail.com 
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Exodus 5 
PRVÉ STRETNUTIE S FARAÓNOM 
Potom Mojžiš a Áron predstúpili pred faraóna a povedali: „Toto hovorí Hospodin, 
Boh Izraela: ‚Prepusť môj ľud, aby mi na púšti pripravil slávnosť!‘“ Faraón však 
odpovedal: „Kto je Hospodin, aby som ho poslúchol a prepustil Izrael? Hospodina 
nepoznám a Izrael neprepustím.“ Oni mu povedali: „Stretol sa s nami Boh Hebrejov. 
Dovoľ nám odísť na púšť do vzdialenosti troch dní cesty a obetovať Hospodinovi, 
nášmu Bohu, aby nás nepotrestal morom alebo mečom.“ Egyptský kráľ im však 
povedal: „Mojžiš a Áron, prečo odvádzate ľud od jeho prác? Vráťte sa k svojej 
robote!“ Faraón dodal: „Ľudu v krajine je veľa a vy chcete, aby prestal pracovať?“ V 
ten deň dal faraón poháňačom ľudu a dozorcom nad robotníkmi príkaz: „Už nebudete 
dávať ľudu slamu na výrobu tehál ako predtým. Nech si slamu zbierajú 
sami. Žiadajte však od nich rovnaké množstvo tehál, aké vyrábali dosiaľ. Nič im 
nezľavujte, lebo sú leniví. Preto volajú: ‚Chceme odísť a obetovať svojmu 
Bohu.‘ Tých mužov treba zaťažiť tvrdou prácou, aby sa mali čím zaoberať a nedávali 
na klamné reči.“Poháňači ľudu a dozorcovia išli a oznámili ľudu: „Toto hovorí 
faraón: ‚Slamu vám už nedám. Sami si ju zbierajte, kde nájdete. Z povinností vám 
však nič neubudne.‘“ Ľud sa rozpŕchol po celom Egypte, aby si na strniskách 
nazbieral slamu. Poháňači naliehali a hovorili: „Robte každý deň tak, ako vtedy, keď 
ste dostávali slamu!“ Izraelských dozorcov, ktorých nad nimi ustanovili faraónovi 
poháňači, bili a hovorili: „Prečo ste ani dnes, ani včera neurobili toľko tehál ako 
predtým?“ Izraelskí dozorcovia sa išli sťažovať k faraónovi: „Prečo tak zaobchádzaš 
so svojimi otrokmi? Slamu tvojim otrokom nedávajú, a predsa nám prikazujú: ‚Robte 
tehly!‘ Teraz tvojich otrokov ešte aj bijú, ale na vine sú tvoji ľudia.“ Faraón 
odpovedal: „Ste leniví a pretože ste leniví, hovoríte: ‚Poďme obetovať 
Hospodinovi.‘ Choďte a pracujte! Slamu nedostanete, ale určené množstvo tehál 
odovzdáte.“ Izraelskí dozorcovia videli, že je s nimi zle, keď počuli: „Nesmiete 
znížiť dennú výrobu tehál.“ Keď vychádzali od faraóna, stretli sa s Mojžišom a 
Áronom, ktorí na nich čakali. Dozorcovia im povedali: „Nech to vidí Hospodin a 
nech rozsúdi! Vy ste nám pokazili dobré meno pred faraónom a jeho služobníkmi. 
Dali ste im do ruky meč, aby nás povraždili.“ Mojžiš sa obrátil na Hospodina a 
povedal: „Pane, prečo si dopustil na tento ľud toľko zla? Načo si ma vlastne 
poslal? Odvtedy, čo som predstúpil pred faraóna, aby som hovoril v tvojom mene, 
tomuto ľudu sa vodí ešte horšie, a ty ho stále nevyslobodzuješ.“ 



Exodus 6 
Hospodin povedal Mojžišovi: „Teraz uvidíš, čo urobím faraónovi. Donútený mocnou 
rukou ich prepustí, donútený mocnou rukou ich vyženie zo svojej krajiny.“  
PRÍSĽUB VYSLOBODENIA 
Boh oslovil Mojžiša a ubezpečil ho: „Ja som Hospodin. Zjavil som sa Abrahámovi, 
Izákovi a Jákobovi ako Všemohúci Boh. Svoje meno Hospodin som im však nedal 
poznať. Uzavrel som s nimi aj zmluvu, že im dám Kanaán, krajinu, kde bývali ako 
cudzinci. Počul som však aj nárek Izraelitov, ktorých zotročili Egypťania, a 
rozpamätal som sa na svoju zmluvu. Preto povedz Izraelitom: ‚Ja som Hospodin. Ja 
vás vyvediem spod egyptského jarma, vyslobodím vás z otroctva a vykúpim vás 
vystretým ramenom a tvrdými trestami. Prijmem vás za svoj ľud a budem vaším 
Bohom. Poznáte, že ja som Hospodin, váš Boh, ktorý vás vyvedie spod egyptského 
jarma. Privediem vás do krajiny, o ktorej som so zdvihnutou rukou prisahal, že ju 
dám Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Vám ju dám do vlastníctva. Ja som 
Hospodin.‘“ Mojžiš to oznámil Izraelitom, no oni pre malomyseľnosť a tvrdú robotu 
ho ani nepočúvali. Hospodin ďalej povedal Mojžišovi:„Predstúp pred faraóna, 
egyptského kráľa, a povedz mu, aby prepustil Izraelitov zo svojej krajiny!“ Mojžiš 
však povedal Hospodinovi: „Ak ma nepočúvajú Izraeliti, ako ma poslúchne faraón?! 
Okrem toho nie som výrečný.“ Hospodin prehovoril k Mojžišovi a Áronovi. Dal im 
pokyny pre Izraelitov a pre faraóna, egyptského kráľa, ktoré mali umožniť odchod 
Izraelitov z Egypta.  
MOJŽIŠOV A ÁRONOV RODOKMEŇ 
Toto sú predstavitelia ich rodín: synovia Rúbena, potomkovia Izraelovho prvorodeného: 
Chanóch a Pallu, Checrón a Karmi; to sú Rúbenove rody. Synovia Šimeóna: Jemuel, 
Jamín, Ohad, Jachín, Cóchar a Šaúl, syn Kanaánčanky; to sú Šimeónove rody. Toto sú 
mená synov Léviho podľa ich rodokmeňov: Geršón, Kohát a Merari. Lévi žil 
stotridsaťsedem rokov. Synovia Geršóna: Libni a Šimei podľa ich rodov. Synovia 
Koháta: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzzíel. Kohát žil stotridsaťtri rokov. Synovia 
Merariho: Machli a Muši. To sú Léviho rody podľa ich rodokmeňov. Amrám si vzal za 
ženu Jochebed, svoju tetu. Tá mu porodila Árona a Mojžiša. Amrám žil stotridsaťsedem 
rokov.Synovia Jishára: Korach, Nefeg a Zichri. Synovia Uzzíela: Míšael, Elcafán a 
Sitri. Áron si vzal za ženu Elišebu, dcéru Amminadába, sestru Nachšóna. Tá mu porodila 
Nadába, Abihua, Eleazára a Itamára.Synovia Koracha: Assír, Elkana a Abíasaf. To sú 
rody Koracha. Áronov syn Eleazár si vzal za ženu jednu z Pútielových dcér. Tá mu 
porodila Pinchása. To sú náčelníci Léviovcov podľa ich rodov. To je ten Áron a Mojžiš, 
ktorých Hospodin oslovil: Vyveďte Izraelitov z Egypta zoradených podľa zástupov. Boli 
to oni, čo sa rozprávali s faraónom, egyptským kráľom, že majú vyviesť Izraelitov z 
Egypta. Bol to Mojžiš a Áron.  
ROKOVANIE S FARAÓNOM 
Bolo to vtedy, keď Hospodin oslovil Mojžiša v Egypte. Hospodin mu povedal: „Ja som 
Hospodin. Povedz faraónovi, egyptskému kráľovi, všetko, čo ti hovorím.“ Mojžiš však 
povedal Hospodinovi: „Nie som výrečný. Ako ma faraón poslúchne?“ 

Exodus 7 
Hospodin povedal Mojžišovi: „Ustanovujem ťa, aby si pred faraónom zastupoval Boha 
a tvoj brat Áron bude tvojím prorokom: Ty mu povieš všetko, čo ti prikážem a tvoj brat 
Áron bude hovoriť s faraónom, aby prepustil Izraelitov zo svojej krajiny. Ja však 
zatvrdím faraónovo srdce a v Egypte urobím mnoho svojich znamení a zázrakov. Faraón 
vás neposlúchne, ale ja položím ruku na Egypt a pomocou tvrdých trestov vyvediem z 
Egypta svoje oddiely, svoj ľud, Izraelitov. Keď vystriem svoju ruku na Egypt a vyvediem 
z neho Izraelitov, vtedy Egypťania poznajú, že ja som Hospodin.“ Mojžiš a Áron urobili 
všetko tak, ako im prikázal Hospodin, tak to urobili.Mojžiš mal osemdesiat rokov a Áron 
osemdesiattri, keď hovorili s faraónom. Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: „Keď 
vás faraón vyzve: ‚Preukážte sa nejakým zázrakom!‘ — povieš Áronovi: ‚Vezmi si palicu 
a hoď ju pred faraóna!‘ A ona sa premení na veľkého hada.“Mojžiš a Áron predstúpili 
pred faraóna a urobili tak, ako im prikázal Hospodin. Áron hodil palicu pred faraóna a 
pred jeho služobníkov a tá sa premenila na veľkého hada. Faraón zavolal mudrcov a 
čarodejníkov a egyptskí veštci urobili svojimi čarami to isté. Každý z nich hodil svoju 
palicu a tie sa premenili na veľké hady; no Áronova palica pohltila ich palice. Faraónovo 
srdce sa zatvrdilo a neposlúchol ich, ako predpovedal Hospodin.  
PRVÁ RANA: KRV 
Hospodin povedal Mojžišovi: „Faraónovo srdce je neoblomné. Nechce ľud prepustiť. K 
faraónovi choď ráno, keď pôjde k vode, postav sa pred neho na brehu Nílu a vezmi si do 
ruky palicu, ktorá sa zmenila na hada. Povieš mu: ‚Hospodin, Boh Hebrejov, ma posiela 
k tebe s odkazom: Prepusť môj ľud, aby mi na púšti slúžil. Ty si ho dosiaľ 
neposlúchol. Preto Hospodin hovorí: Podľa tohto poznáš, že ja som Hospodin: Pozri, 
teraz palicou, ktorú mám v ruke, udriem vodu v Níle a tá sa zmení na krv. Aj ryby, čo sú 
v Níle, pohynú. Níl bude páchnuť, takže Egypťania nebudú môcť z neho piť 
vodu.‘“ Potom Hospodin povedal Mojžišovi: „Povedz Áronovi: ‚Vezmi si palicu a vystri 
ruky nad egyptské vody, nad ich potoky, nílske kanály, jazerá a nad všetky vodné nádrže. 
Zmenia sa na krv. V celom Egypte, ešte aj v drevených a kamenných nádobách bude 
krv.‘“ Mojžiš a Áron splnili Hospodinov príkaz. Áron zdvihol palicu, ktorú mal v ruke, 
a pred očami faraóna a jeho služobníkov udrel vodu Nílu a všetka voda v ňom sa zmenila 
na krv. Ryby v Níle zahynuli a Níl začal páchnuť, takže Egypťania nemohli z neho piť 
vodu. Krv bola v celom Egypte. To isté však urobili aj egyptskí veštci svojimi čarami. 
Faraónovo srdce sa zatvrdilo a neposlúchol ich, ako predpovedal Hospodin. Faraón sa 
obrátil a odišiel do svojho domu. Ani toto si nepripustil k srdcu. Všetci Egypťania kopali 
studne na okolí Nílu, aby získali pitnú vodu, pretože vodu z Nílu nemohli piť. Odvtedy 
uplynulo plných sedem dní, čo Hospodin zasiahol Níl.  
DRUHÁ RANA: ŽABY 
Potom Hospodin povedal Mojžišovi: „Choď k faraónovi a povedz mu: ‚Toto hovorí 
Hospodin: Prepusť môj ľud, aby mi slúžil! Ak sa však budeš zdráhať prepustiť ho, 
napadnem celé tvoje územie žabami. Níl sa bude hmýriť žabami; vylezú a vniknú aj do 
tvojho domu, do tvojej spálne, na tvoju posteľ, do domu tvojich služobníkov a medzi tvoj 
ľud, do tvojich pecí a do korýt na chlieb. Aj po tebe, po tvojom ľude a po všetkých tvojich 
služobníkoch budú liezť žaby.‘“ 


