
FARSKÉ OZNAMY – 12. 10. 2020 – 18. 10. 2020 
 

Pondelok:    Féria 
12. 10. 14.00 + Emília Sýkorová, pohrebná sv. omša  
 

Utorok: Féria 
13. 10. Za šírenie kultúry života na Slovensku, za požehnanie a posilnenie 

pre    manželstvá a rodiny v našej krajine. 
 

Streda: Sv. Kalixta I., pápeža, mučeníka, ľubovoľná spomienka 
14. 10.  
  

Štvrtok: Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka 
15. 10.  
  

Piatok: Sv. Hedvigy, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka 
16. 10.  
 

Sobota:         Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka,  
17. 10.           sv. omša za účastí detí 
 18.00 za zdravie a Božie požehnanie rodiny Rakovickej 
 

Nedeľa:     29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, slávnosť,  
 MISIJNÁ NEDEĽA  
18. 10. 8.00 + Pavol a Ingrid – ODPORÚČANÁ 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. Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka sa na žiadosť Ministerstva zdravotníctva, Úradu 

verejného zdravotníctva a krízového štábu rozhodol od 12.10. do 1.11. 2020 zrušiť verejné slávenie 
bohoslužieb v okresoch Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok a Liptovský Mikuláš, a 
to len s výnimkou nedeľných a sobotných vigílnych svätých omší: tie zostávajú s limitom 50 
účastníkov. Denné bohoslužby od pondelka do soboty sa teda dočasne verejným spôsobom sláviť nebudú. 
Spišské biskupstvo prosí kňazov aj veriacich, aby toto nariadenie vzali na vedomie a uposlúchli. Kňazi 
nech svätú omšu v bežný deň slávia súkromne, a postarajú sa tak o prisľúbené úmysly, avšak bez účasti 
veriacich. Dočasné zrieknutie sa denných bohoslužieb je pre nás bolestnou záležitosťou, avšak v 
zhoršujúcej sa situácii ide o ochranu zdravia a života všetkých. Spišský diecézny biskup povzbudzuje 
veriacich, aby pozastavenie verejného slávenia neviedlo k ochabnutiu duchovného života: sú to okolnosti, 
v ktorých sa musíme ešte viac usilovať o život v posväcujúcej milosti, pravidelne sa modliť, a vyprosovať 
od Pána zastavenie šírenia choroby. Mons. Štefan Sečka zároveň vyzýva k zvýšenej zodpovednosti s 
ohľadom na zdravie blížnych a uisťuje všetkých o svojej duchovnej blízkosti, modlitbách a požehnaní. 

3. Zbierka "Halier sv. Petra". Z rozhodnutia Svätého Otca Františka sa zbierka bude konať - aj napriek 
aktuálnej "covidovej" situácii.. Číslo účtu: SK52 0900 0000 0001 0138 0460, VS: 412 080 964. Prosím 
o tento príspevok do pokladničky pri dverách kostola. 

4. Počas celého októbra 2020 bude Spišská diecéza sláviť sv. omše za život a rodinu.  V našej farnosti 
bude sv. omša s týmto úmyslom v utorok 13.10.2020. 

5. Milión detí sa 18. októbra bude modliť ruženec za mier a jednotu vo svete. Prosím deti, aby sa prišli 
pred sv. omšou na budúcu nedeľu o 10.00 hod. modliť ruženec. 

6. Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude 
zvlášť venovaná farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac 
postihnuté koronakrízou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh odplať. 

 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 26 
Exodus 18 
JITROVA NÁVŠTEVA 
Midjánsky kňaz a Mojžišov tesť Jitro sa dopočul, čo všetko urobil Boh Mojžišovi a 
Izraelovi, jeho ľudu, že totiž Hospodin vyviedol Izrael z Egypta. Mojžišov tesť Jitro 
vzal Mojžišovu ženu Cipporu, ktorú Mojžiš poslal späť, a s ňou aj oboch synov. 
Jeden z nich sa volal Geršóm, lebo Mojžiš povedal: „Som hosťom v cudzej 
krajine.“ Druhý sa volal Eliezer, lebo povedal: „Boh môjho otca je moja pomoc, 
zachránil ma pred faraónovým mečom.“ Mojžišov tesť Jitro prišiel k nemu s jeho 
obidvoma synmi i s jeho ženou na púšť, kde táboril pri Božom vrchu. Odkázal 
Mojžišovi: „Ja, tvoj tesť Jitro, prichádzam k tebe s tvojou ženou i s obidvoma jej 
synmi.“ Mojžiš vyšiel v ústrety svojmu tesťovi, poklonil sa mu a pobozkal ho. 
Vzájomne si zaželali pokoj a vošli do stanu. Potom Mojžiš vyrozprával svojmu 
tesťovi všetko, čo Hospodin urobil faraónovi a Egypťanom pre Izrael, ako aj o 
všetkých strastiach, s ktorými sa stretli na ceste, a ako ich Hospodin vyslobodil. Jitro 
sa tešil zo všetkého dobrého, čo Hospodin urobil pre Izrael, keď ho vyslobodil z 
područia Egypťanov. Jitro povedal: „Nech je zvelebený Hospodin, ktorý vás 
vyslobodil z rúk Egypťanov a faraóna, že vyslobodil ľud z područia Egypta. Teraz 
som poznal, že Hospodin je väčší než všetci bohovia. Stalo sa to, lebo sa povyšovali 
nad vás.“ Potom Mojžišov tesť Jitro priniesol Bohu spaľovanú obetu i obety s 
hostinou. Áron a všetci starší Izraela prišli, aby sa zúčastnili spolu s Mojžišom na 
obetnej hostine pred Bohom.  
MOJŽIŠ USTANOVUJE SUDCOV 
Na druhý deň si Mojžiš sadol, aby súdil ľud, a ľud stál pred Mojžišom od rána do 
večera. Keď Mojžišov tesť videl, čo všetko robí pre ľud, povedal: „Prečo to robíš pre 
ľud? Prečo tu sedíš sám a všetok ľud tu musí od rána do večera stáť?“ Mojžiš 
odpovedal tesťovi: „Pretože ľud prichádza ku mne dopytovať sa na Božie 
rozhodnutie. Keď majú nejakú spornú vec, prichádzajú ku mne. Ja rozhodnem a 
oznámim im Božie ustanovenie a zákony.“ Mojžišov tesť povedal: „Nerobíš dobre! 
Veľmi vyčerpávaš seba i tento ľud, ktorý je s tebou. To je nad tvoje sily, sám to 
nezvládneš. Poslúchni moju radu a Boh bude s tebou. Ty zastupuj ľudí pred Bohom 
a prednes mu ich záležitosti. Budeš ich upozorňovať na ustanovenia a zákony a 
ukážeš im cestu, po ktorej majú ísť, i skutky, ktoré majú konať. Spomedzi všetkých 
ľudí si vyhliadni schopných, bohabojných a dôveryhodných mužov, ktorí nenávidia 
úplatok. Ustanov ich nad nimi za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatnikov a 



desiatnikov. Oni nech súdia ľud v každom čase. Keď bude niečo zložitejšie, nech to 
prednesú tebe. Oni budú rozhodovať len o jednoduchších veciach. Uľahči si 
bremeno, nech ho nesú s tebou. Ak to urobíš, obstojíš aj vtedy, keď ti Boh dá ďalšie 
príkazy. Tak aj všetok tento ľud príde na svoje miesto v pokoji.“ Keď Mojžiš vypočul 
svojho tesťa, urobil všetko, čo mu radil. Z celého Izraela vybral schopných mužov a 
ustanovil ich za predstaviteľov ľudu, za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatnikov a 
desiatnikov. Tí súdili ľud vždy podľa potreby. Ťažšie veci predkladali Mojžišovi a o 
všetkých ľahších prípadoch rozhodovali sami. Potom Mojžiš prepustil svojho tesťa 
a ten sa vrátil do svojej krajiny. 
Exodus 19 
PRÍCHOD K SINAJU 
Presne tri mesiace po odchode z Egypta prišli Izraeliti na Sinajskú púšť. Keď odišli 
z Refidimu, prišli na Sinajskú púšť a utáborili sa na nej. Izraeliti si tam naproti vrchu 
postavili stany. Mojžiš vystúpil k Bohu. Hospodin ho oslovil z vrchu a povedal mu: 
„Toto povieš domu Jákoba a oznámiš synom Izraela: ‚Sami ste videli, čo som urobil 
Egypťanom, ako som vás niesol na orlích krídlach a priviedol k sebe. Ak teda budete 
pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu, budete mojím 
osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Budete mi 
kráľovstvom kňazov, svätým národom.‘ Toto povieš Izraelitom.“ Mojžiš šiel, zvolal 
starších ľudu a predniesol im všetko, čo mu Hospodin prikázal. Všetok ľud spoločne 
odpovedal: „Splníme všetko, čo povedal Hospodin.“ Potom Mojžiš predniesol 
Hospodinovi odpoveď ľudu. Hospodin povedal Mojžišovi: „Ja prídem k tebe v 
hustom oblaku, aby ľud počul, keď sa budem s tebou rozprávať, a mohol aj tebe vždy 
dôverovať.“ Mojžiš oznámil Hospodinovi slová ľudu. Hospodin povedal Mojžišovi: 
„Choď k ľudu a dnes i zajtra ich posväť a nech si vyperú odevy. Nech sa pripravia 
na tretí deň, lebo na tretí deň zostúpi Hospodin pred očami všetkého ľudu na vrch 
Sinaj. Vyznač ľudu hranicu okolo vrchu a povedz: ‚Neopovážte sa vystúpiť na vrch 
alebo prekročiť jeho hranicu.‘ Ktokoľvek sa vrchu dotkne, postihne ho smrť. Nijaká 
ruka sa nedotkne vinníka, treba ho ukameňovať alebo prebodnúť šípom, či to bude 
zviera alebo človek, nesmie zostať nažive! Len vtedy, keď zaznie zdĺhavý tón rohu, 
smú vystúpiť na vrch.“ Mojžiš zostúpil z vrchu k ľudu, posvätil ho a oni si vyprali 
rúcha. Potom povedal ľudu: „Na tretí deň buďte pripravení! Nepribližujte sa k 
žene!“  
BOŽIE ZJAVENIE NA SINAJI 
Na úsvite tretieho dňa začalo hrmieť a blýskať sa, vrch zahalil hustý oblak, znel silný 
zvuk rohu a všetok ľud v tábore sa chvel strachom. Mojžiš vyviedol ľud z tábora v 
ústrety Bohu a zostal stáť na úpätí vrchu. Celý vrch Sinaj bol v dyme, lebo Hospodin 
zostúpil naň v ohni. Dym z neho vystupoval ako z taviacej pece a celý vrch sa prudko 
zachvieval. Zvuk rohu mohutnel. Mojžiš hovoril a Boh mu v hrmení 
odpovedal. Hospodin totiž zostúpil na vrch Sinaj, na jeho vrchol. Hospodin zavolal 
Mojžiša na samý vrchol a Mojžiš vystúpil. Hospodin povedal Mojžišovi: „Zostúp 
dolu a varuj ľud, aby sa nikto neodvážil preniknúť k Hospodinovi a nepokúšal sa ho 

uvidieť, lebo by veľa z nich zahynulo. Aj kňazi, ktorí pristupujú k Hospodinovi, 
musia sa zasvätiť, aby ich Hospodin nezahubil.“ Mojžiš povedal Hospodinovi: „Ľud 
nemôže vystúpiť na vrch Sinaj, veď ty sám si nás varoval, keď si prikázal: ‚Vyznač 
medzu okolo vrchu a posväť ho!‘“ Hospodin mu odpovedal: „Teraz zostúp, potom 
vystúpiš spolu s Áronom. Kňazi a ľud nesmú preniknúť a vystúpiť k Hospodinovi, 
aby ich nenapadol.“ Mojžiš zostúpil k ľudu a povedal mu to.  
Exodus 20 
DESAŤ BOŽÍCH PRIKÁZANÍ 
Boh hovoril všetky tieto slová: „Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol 
z Egypta, z domu otrokov. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu 
ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod 
zemou! Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh 
žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, čo 
ma nenávidia, ale milosť preukazujem tisícom tých, čo ma milujú a zachovávajú 
moje prikázania. Nevyslovíš meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo, lebo 
Hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví meno Hospodina, svojho 
Boha! Pamätaj na sobotný deň, že ho máš svätiť! Šesť dní budeš pracovať a konať 
všetku svoju prácu. Siedmy deň je sobota pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš 
konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, 
ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. Veď Hospodin za šesť dní 
utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, a v siedmy deň odpočíval. Preto 
Hospodin požehnal sobotný deň a posvätil ho. Cti svojho otca a svoju matku, aby si 
dlho žil v krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh! Nezabiješ! Nescudzoložíš! 
Nepokradneš! Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Nebudeš túžiť po 
dome svojho blížneho a nebudeš túžiť ani po manželke svojho blížneho, ani po jeho 
sluhovi, ani jeho slúžke, ani jeho volovi, ani jeho oslovi; ani po ničom, čo patrí 
tvojmu blížnemu!“ Všetok ľud pozoroval hrmenie, blesky, zvuk rohu a dymiaci vrch. 
Keď to ľud videl, chvel sa od strachu. Stáli obďaleč a Mojžišovi povedali: „Ty s nami 
hovor a my budeme počúvať. Nech s nami nehovorí Boh, aby sme 
nezomreli.“ Mojžiš odpovedal ľudu: „Nebojte sa, veď Boh vás prišiel skúšať, aby ste 
sa ho báli a nehrešili.“ Ľud zostal stáť obďaleč a Mojžiš sa priblížil k oblaku, v 
ktorom bol Boh.  
PREDPISY O OLTÁRI 
Hospodin povedal Mojžišovi: „Toto povedz Izraelitom: ‚Videli ste, že som sa s vami 
rozprával z neba. Toto mi nerobte: nerobte si pre seba strieborných ani zlatých 
bohov.‘ Urobíš mi oltár z hliny a budeš mi na ňom obetovať spaľované obety a obety 
spoločenstva, svoje ovce a dobytok. Na každé miesto, na ktorom ti budem 
pripomínať svoje meno, prídem k tebe a požehnám ťa. Ak mi budeš robiť oltár z 
kameňa, nestavaj ho z okresaných kameňov. Keby si ich okresával dlátom, znesvätil 
by si ich. Na môj oltár nebudeš vystupovať po stupňoch, aby sa pritom neodkryla 
tvoja nahota. 


