
FARSKÉ OZNAMY – 5. 10. 2020 – 11. 10. 2020 
 

Nedeľa:     27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, slávnosť  
4. 10. 8.00 – na úmysel – ODPORÚČANÁ PRE SENIOROV 
 9.30 - za veriacich farnosti 
 

Pondelok:      Sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka 
5. 10. 18.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu 
 

Utorok: Sv. Bruna, kňaza, ľubovoľná spomienka 
6. 10. 18.00 + Michal Budinský 
 

Streda: Ružencovej Panny Márie, spomienka 
7. 10.  
  

Štvrtok: Féria, adorácia po sv. omši 
8. 10. 18.00 + Zuzana, Vladimír, Michal Bartko 
  

Piatok: Féria, sv. omša za účasti detí 
9. 10. 18.00 za zdravie a Božie požehnanie rodiny Rakovickej 
 

Sobota:           Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 
10. 10.             8.00 + Ján a Emília 
 

Nedeľa:     28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, slávnosť  
11. 10. 8.00 – za členov Ružencového bratstva – ODPOR. PRE SENIOROV 
 10.00 - za veriacich farnosti 
Príležitostné oznamy: 
1. Ďakujem Vám veľmi pekne za dodržiavanie hygienických pravidiel. Prosím, aby sme boli v tom 

vytrvalí a trpezliví. Prosím, aby sme neustávali aj v modlitbách za skoré zastavenie tejto nákazy. 
2. Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí 

biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných 
bohoslužbách. 

3. Ďakujeme veľmi pekne skupine č. 4 za upratanie kostola. 
4. Ďakujem Vám veľmi z celého srdca za modlitby počas dovolenky a duchovných cvičení. 
5. Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci - popoludní o 14.00 bude modlitba ruženca a výmena kartičiek členov 

Ružencového bratstva. 
6. Prežívame mesiac október, ktorý je ružencovým mesiacom. Ruženec je evanjeliová modlitba. 

Pripomína nám akým spôsobom sa Božie slovo z Božieho rozhodnutia zapojilo do ľudských osudov 
a uskutočnilo dielo vykúpenia. Pozývam nás všetkých k väčšej účasti na modlitbe ruženca pred sv. omšou. 

7. Zbierka "Halier sv. Petra". Z rozhodnutia Svätého Otca Františka sa zbierka bude konať - aj napriek 
aktuálnej "covidovej" situácii - túto nedeľu, 4.10.2020. Číslo účtu: SK52 0900 0000 0001 0138 
0460, VS: 412 080 964. Prosím o tento príspevok do pokladničky pri dverách kostola v dnešnú 
nedeľu a tiež bude možné prispieť aj budúcu nedeľu. 

8. V piatok po sv. omši bude stretnutie mladých v priestoroch fary. Končiť budeme o 21.00 a mladých 
rozveziem domov. 

9. V sobotu 10.10. bude Diecézny výstup mladých do Tatier. Viac informácii na plagáte 
a www.komisia.sk. 

10. Počas celého októbra 2020 bude Spišská diecéza sláviť sv. omše za život a rodinu. Úmysel týchto 
svätých omší je: „Za šírenie kultúry života na Slovensku, za požehnanie a posilnenie pre manželstvá 
a rodiny v našej krajine.“ V našej farnosti bude sv. omša s týmto úmyslom v utorok 13.10.2020. 

 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 25 
Exodus 15 
PIESEŇ O VÍŤAZSTVE 
Vtedy zaspieval Mojžiš a Izraeliti Hospodinovi túto pieseň: „Hospodinovi chcem 
spievať, lebo sa veľmi preslávil; koňa i jeho jazdca zmietol do mora. Moja sila a 
pieseň je Hospodin, on sa mi stal spásou. On je môj Boh, velebím ho; Boh môjho 
otca, chcem ho vyvyšovať. Hospodin je bojovník; jeho meno je 
Hospodin. Faraónove bojové vozy aj s vojskom vrhol do mora, výkvet jeho vojska 
zahynul v Trstinovom mori. Prahlbiny ich pokryli, ako kameň klesli do hlbín.Tvoja 
pravica, Hospodin, silou preslávená, tvoja pravica, Hospodin, zničí 
nepriateľa. Velebou svojej slávy ničíš svojich odporcov. Posielaš svoj hnev, čo ich 
spáli ako slamu. Dychom tvojho hnevu navŕšili sa vody, ako hrádza stáli prúdy, 
uprostred mora stuhli priepastné hlbiny.Nepriateľ povedal: Rozbehnem sa, chytím 
ich, rozdelím korisť, upokojím si dušu, vytasím meč, moja ruka sa ich zmocní. Zadul 
si svojím dychom, zalialo ich more, potopili sa ako olovo v mohutných vodách. Kto 
spomedzi bohov je taký ako ty, Hospodin? Kto sa ti vyrovná velebou svätosti? 
Divotvorca hrozný, hoden všetkej chvály?Vystrel si pravicu, zem ich 
pohltila. Milosťou svojou viedol si tento ľud, ktorý si vykúpil svojou silou a 
sprevádzal mocou k svojmu svätému príbytku. Počuli to národy, chveli sa; 
Filištíncov zachvátila hrôza. Vtedy sa preľakli kniežatá Edómu, vojvodcov Moábu 
ovládol strach; všetkých Kanaánčanov premohlo chvenie. Doľahla na nich hrôza a 
strach; mocou tvojho ramena zmĺkli ako kameň, kým tvoj ľud, Hospodin, neprešiel, 
kým neprešiel tento ľud, ktorý si vykúpil.Privedieš ich a usídliš na vrchu, ktorý 
vlastníš, kde si si, Hospodin, pripravil príbytok, kde si tvoje ruky, Pane, založili 
svätostánok.Hospodin kraľuje naveky a navždy.“ Keď totiž faraónove kone s 
bojovými vozmi a jazdcami vošli do mora, Hospodin ich zaplavil vodou; Izraeliti 
však prešli stredom mora po suchu. Prorokyňa Mirjam, Áronova sestra, vzala do ruky 
bubienok a za ňou šli všetky ženy, tancovali a bubnovali. Mirjam im predspevovala: 
„Spievajte Hospodinovi, lebo sa veľmi preslávil! Koňa i jeho jazdca zmietol do 
mora.“  
ŤAŽKOSTI NA PÚŠTI 
Potom odišiel Mojžiš s Izraelitmi od Trstinového mora. Prišli na púšť Šúr. Tri dni 
putovali púšťou, ale vodu nenašli. Došli do Mary, no vodu z Mary nemohli piť, lebo 
bola horká. Preto sa volá Mara. Ľud reptal proti Mojžišovi: „Čo budeme piť?“ On 
volal k Hospodinovi a Hospodin mu ukázal drevo. Keď ho hodil do vody, voda 



osladla. Tam dal Hospodin ľudu ustanovenie a právne predpisy, tam ho 
skúšal.Povedal: „Ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš 
robiť to, čo je v jeho očiach správne, ak poslúchneš jeho príkazy a zachováš všetky 
jeho ustanovenia, nedopustím na teba nijakú chorobu, akú som dopustil na 
Egypťanov, lebo ja, Hospodin, som tvoj lekár.“ Potom prišli do Elimu, kde bolo 
dvanásť vodných prameňov a sedemdesiat paliem. Tam pri vodách sa utáborili. 
Exodus 16 
MANNA A PREPELICE 
Celá izraelská pospolitosť odišla z Elimu a v pätnásty deň druhého mesiaca po 
odchode z Egypta prišla na púšť Sín, ktorá je medzi Elimom a Sinajom. Celá 
izraelská pospolitosť reptala proti Mojžišovi a Áronovi na púšti. Izraeliti im hovorili: 
„Radšej sme mohli pomrieť Hospodinovou rukou v Egypte, keď sme sedávali pri 
hrncoch mäsa a najedli sme sa chleba do sýtosti. Vy ste nás však vyviedli na púšť, 
aby ste celé toto zhromaždenie vyhubili hladom.“ Hospodin povedal Mojžišovi: „Ja 
vám zošlem chlieb, ktorý bude padať z neba. Ľud nech vychádza a naberie si, koľko 
bude každý deň potrebovať. Tým ho vyskúšam, či sa bude správať podľa môjho 
zákona, alebo nie. Na šiesty deň si nazbierajú a pripravia dvakrát toľko než v iné 
dni.“ Mojžiš a Áron povedali všetkým Izraelitom: „Večer poznáte, že to bol 
Hospodin, kto vás vyviedol z Egypta, a ráno uzriete Hospodinovu slávu. Počul totiž 
vaše reptanie proti Hospodinovi. Veď čo sme my, že repcete proti nám?“ Mojžiš 
dodal: „Poznáte to podľa toho, že Hospodin vám dá večer jesť mäso a ráno chlieb, 
aby ste sa nasýtili, a to napriek tomu, že počul, ako ste proti nemu reptali. Čo sme 
my? Nie proti nám repcete, ale proti Hospodinovi.“ Mojžiš povedal Áronovi: 
„Povedz celej izraelskej pospolitosti: ‚Predstúpte pred Hospodina, lebo počul vaše 
reptanie!‘“ Keď to Áron oznámil celej pospolitosti Izraelitov, obrátili sa k púšti a 
vtedy sa v oblaku zjavila Hospodinova sláva. Hospodin povedal Mojžišovi: „Počul 
som reptanie Izraelitov. Oznám im: ‚Podvečer sa najete mäsa a ráno sa nasýtite 
chlebom, aby ste vedeli, že ja som Hospodin, váš Boh.‘“ Keď nastal večer, prileteli 
prepelice a pokryli tábor. Ráno zasa ležala okolo tábora napadaná rosa. Keď sa rosa 
stratila, na povrchu púšte sa objavilo čosi drobné, zrnité, drobné ako inovať. Keď to 
Izraeliti videli, jeden druhého sa pýtali: „Čo je to?“ Nevedeli totiž, čo to je. Mojžiš 
im povedal: „To je chlieb, ktorý vám dáva Hospodin ako pokrm. Toto je to, o čom 
Hospodin prikázal: ‚Nech si každý nazbiera toľko, koľko potrebuje na jedenie. Každý 
si naberie podľa počtu osôb v stane, ómer na osobu.‘“Izraeliti tak aj urobili; niekto 
nazbieral viac, iný menej. Potom odmeriavali ómerom. Ten, kto nazbieral mnoho, 
nemal nadbytok. Kto nazbieral málo, nemal nedostatok. Každý nazbieral toľko, 
koľko potreboval. Mojžiš im povedal: „Nech si z toho nikto neodkladá na 
ráno!“ Niektorí však Mojžiša neposlúchli a niečo si ponechali na ráno. Sčervivelo im 
to a zapáchalo. Mojžiš sa na nich rozhneval. Tak zbierali každé ráno podľa toho, kto 
koľko zjedol. Keď začalo hriať slnko, roztopilo sa to. V šiesty deň si nazbierali 
dvakrát toľko chleba, dva ómery na osobu. Vtedy prišli všetky kniežatá pospolitosti 
a hlásili to Mojžišovi. Ten im povedal: „Toto hovorí Hospodin: ‚Zajtra je sviatočný 

odpočinok, sobota zasvätená Hospodinovi. Čo treba upiecť, upečte, čo treba uvariť, 
uvarte, čo zostane, odložte a uschovajte do rána!‘“Odložili si teda na ráno, ako prikázal 
Mojžiš, a nezapáchalo to, ani červy v tom neboli. Mojžiš povedal: „Zjedzte to dnes, lebo 
dnes je sobota pre Hospodina. Dnes nenájdete na poli nič. Šesť dní budete zbierať, v 
siedmy deň je však sobota, v ten deň nič nenájdete.“ Keď niektorí z ľudu šli zbierať aj v 
siedmy deň, nič nenašli. Vtedy Hospodin povedal Mojžišovi: „Dokedy mi budete 
odporovať a nebudete zachovávať moje príkazy a zákony? Pozrite, Hospodin vám dal 
sobotu. Preto vám v šiesty deň dáva chlieb na dva dni. Každý nech zostane tam, kde je. 
V siedmy deň nech nikto nevychádza zo svojho miesta!“ Ľud teda v siedmy deň 
odpočíval. Tomu pokrmu dali Izraeliti meno manna. Bol biely ako koriandrové semeno 
a chutil ako medový koláč. Mojžiš povedal: „Hospodin prikázal toto: ‚Naplň mannou 
ómer, aby sa zachovala pre vaše budúce pokolenie, aby videli chlieb, ktorým som vás 
živil na púšti, keď som vás vyviedol z Egypta.‘“ Mojžiš povedal Áronovi: „Vezmi džbán, 
nasyp doň plný ómer manny a ulož ju pred Hospodinom, aby sa zachovala pre vaše 
pokolenia.“ Áron ju položil pred Svedectvo, aby sa uchovala, ako Hospodin prikázal 
Mojžišovi. Izraeliti jedli mannu štyridsať rokov, kým neprišli do krajiny, v ktorej sa mali 
usídliť. Jedávali mannu, kým neprišli k hraniciam Kanaánu. Ómer je desatina efy. 
Exodus 17 
VODA ZO SKALY 
Celá pospolitosť Izraelitov sa podľa príkazu Hospodina uberala z púšte Sín z jedného 
stanovišťa na druhé. Utáborili sa v Refidime, ale ľud nemal pitnú vodu. Ľud sa dostal do 
sporu s Mojžišom. Naliehal naňho: „Daj nám vodu, chceme piť!“ Mojžiš im povedal: 
„Prečo ma obviňujete; prečo pokúšate Hospodina?“ Ľud, ktorý trpel smädom, reptal proti 
Mojžišovi a hovoril: „Prečo si nás vyviedol z Egypta? Preto, aby si nás, našich synov i 
stáda umoril smädom?“ Mojžiš volal k Hospodinovi o pomoc: „Čo mám robiť s týmto 
ľudom? Veď ma ukameňujú!“ Hospodin povedal Mojžišovi: „Vyjdi pred ľud, vezmi so 
sebou niektorých starších z Izraela, do ruky si vezmi palicu, ktorou si udrel Níl, a 
choď! Tam budem stáť pred tebou na skale na Horebe. Keď udrieš skalu, vyjde z nej voda 
a ľud sa napije.“ Mojžiš to urobil pred očami starších Izraela. To miesto nazval Massa a 
Meriba, lebo Izraeliti sa tam vadili a pokúšali Hospodina, keď pochybovačne hovorili: 
„Je medzi nami Hospodin alebo nie?“  
VÍŤAZSTVO NAD AMÁLEKOM 
Potom prišiel Amalék a v Refidime zaútočil na Izraelitov. Mojžiš rozkázal Jozuovi: 
„Vyber mužov a bojuj proti Amalékovi. Ja sa zajtra postavím na vrchol pahorku s Božou 
palicou v ruke.“ Jozua urobil, ako mu prikázal Mojžiš a bojoval s Amalékom. Mojžiš, 
Áron a Chúr vystúpili na vrchol pahorku. Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael; 
len čo ruky spustil, víťazil Amalék. Keď Mojžišovi ruky ochabli, vzali kameň, podložili 
mu ho a on si sadol naň. Áron a Chúr mu podopierali ruky jeden z jednej a druhý z druhej 
strany. Takto zostali jeho ruky zdvihnuté až do západu slnka. Jozua porazil Amaléka a 
jeho ľud mečom. Hospodin povedal Mojžišovi: „Zapíš to na pamiatku do knihy a oznám 
Jozuovi, že určite vyhladím aj pamiatku na Amaléka spod nebies.“ Mojžiš postavil oltár 
a nazval ho „Hospodin je moja zástava“. Povedal totiž: „Ruka sa zodvihla proti 
Hospodinovmu trónu, Hospodin bude bojovať proti Amalékovi z pokolenia na 
pokolenie.“ 


