
FARSKÉ OZNAMY – 23. 11. 2020 – 29. 11. 2020 
 
 

Pondelok:      Sv. Kolumbána, ľubovoľná spomienka 
23. 11.   
Utorok: Sv. Ondreja Dung-Laka a spol. mučeníkov, spomienka 
24. 11. 17.00 + Mária Miláčková 
Streda:          Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľub. spomienka 
25. 11. 8.00 + Emília Sýkorová 
  

Štvrtok: Féria, po sv. omši adorácia 
26. 11. 17.00 + Ondrej a Anna a ich deti 
Piatok: Féria, sv. omša za účasti detí 
27. 11. 17.00 + Terézia a Milan 
 

Sobota:          Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka  
28. 11.            8.00 + Anna a Ondrej Keštefran 
 

Nedeľa:     1. ADVENTNÁ NEDEĽA, Slávnosť 
29. 11. 8.00 - za veriacich farnosti (odporúčaná pre seniorov) 
 10.00 + Vojtech Zubaj 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Zbierka na kňazský seminár bola 145,- EUR. Nech vám Pán Boh štedro odmení, vašu 

štedrosť. 
2. Na webovej stránke aj facebooku našej farnosti bude uverejnená Liturgia domácej 

cirkvi pri adventnom venci. Je to pozvanie do modlitby v domácom prostredí rodiny.  
3. Od pondelka 16. novembra  platia na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva 

nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. Využiť sa môže 
polovica existujúcej kapacity kostola. Stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné 
sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so 
svätenou vodou, rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti. 

4. Ďakujeme za pomoc pri natieraní dosiek v minulom týždni a za prípravu  občerstvenia 
pre pracovníkov, ktorí vymieňajú krytinu na streche fary. Dosky sme domaľovali 
a budeme pokračovať v príprave plotových dielcov. Strecha by sa mala tohto týždňa 
dokončiť. 

5. V dnešnú nedeľu je jesenná zbierka na charitu, pre tých, ktorí nie sú v kostole je 
možnosť prispieť aj cez poštové poukážky, ktoré sú umiestnené v predsieni kostola. 
Môžete ich zobrať pre tých, ktorí by chceli takouto formou prispieť. Finančná pomoc bude 
nasmerovaná pre núdznych o ktorých sa Spišská katolícka charita stará. 

6. V predsieni kostola je tabuľka modlitieb za farnosť počas mesiaca december. Prosím 
o zapísanie na jednotlivé dni. Každý sa môže postiť, modliť podľa vlastného uváženia 
a koľko uzná za vhodné.  

7. V sakristii kostole sú podielové knihy, kalendáre zo Spolku sv. Vojtecha. Členský 
príspevok na ďalší rok je 8,- EUR.  Prosím, aby sme si ich prišli vyzdvihnúť a prosím, aby 
ste zobrali aj tým, ktorí si nemôžu zobrať osobne.  

8. O upratanie kostola prosíme sk. č. 7: Zuzana Girášková, Viera Sabáková, Mariana 
Sabáková, Anna Ščerbová. 

 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 28 
Exodus 23b) 
PRÍSĽUB POMOCI A POŽEHNANIA 
Posielam pred tebou anjela, aby ťa chránil na ceste a doviedol na miesto, ktoré som 
pripravil. Maj sa pred ním na pozore a poslúchaj ho, neodporuj mu, lebo vám 
neodpustí priestupky, pretože je nositeľom môjho mena. Ak ho však budeš ochotne 
poslúchať a urobíš všetko, čo hovorím, potom budem nepriateľom tvojich 
nepriateľov a odporcom tvojich odporcov. Veď môj anjel pôjde pred tebou a dovedie 
ťa k Amorejčanom, Chetitom, Perizzejcom, Kanaánčanom, Chivvijom a Jebúsejom, 
ktorých vyhubím. Nebudeš sa klaňať ich bohom a nebudeš im slúžiť. Nekonaj ako 
oni. Bezohľadne však zbúraj ich výtvory a znič ich posvätné stĺpy. Budete slúžiť 
Hospodinovi, svojmu Bohu. On ti požehná chlieb i vodu. Vzdialim od teba 
chorobu.V tvojej krajine ani jedna žena nepotratí, ani nebude neplodná, a ja ťa 
obdarím plným počtom dní. Vyľakám ich pred tebou a uvrhnem do zmätku všetky 
národy, ku ktorým prídeš, a všetkých tvojich nepriateľov zaženiem pred tebou na 
útek. Pošlem pred tebou sršne, aby vyhnali Chivvijov, Kanaánčanov a 
Chetitov. Nevyženiem ich pred tebou za jediný rok, aby sa zem nezmenila na púšť a 
na tvoju škodu sa nerozmnožila divá zver. Vyženiem ich pred tebou postupne, kým 
sa nerozmnožíš a neprevezmeš krajinu do dedičného vlastníctva. Vymedzím tvoje 
územie od Trstinového mora až k moru Filištíncov a od púšte až k Rieke, lebo vám 
vydám do rúk obyvateľov tej krajiny a vyženieš ich spred seba. Neuzatváraj zmluvu 
s nimi ani s ich bohmi.Nesmú bývať v tvojej krajine, aby ťa nezviedli na hriech proti 
mne. Keby si slúžil ich bohom, stali by sa ti osídlom.“ 
Exodus 24 
UZAVRETIE ZMLUVY 
Potom Mojžišovi povedal: „Vystúp k Hospodinovi ty i Áron, Nadáb i Abihu, ako aj 
sedemdesiati spomedzi starších Izraela a zďaleka sa budete klaňať. K Hospodinovi 
sa priblíži len Mojžiš; ostatní sa nepriblížia, ani ľud nevystúpi s ním.“ Keď sa Mojžiš 
vrátil, vyrozprával ľudu všetky Hospodinove slová a všetky právne ustanovenia. 
Všetok ľud jednohlasne odpovedal: „Budeme plniť všetko, čo Hospodin 
povedal.“ Mojžiš napísal všetky Hospodinove slová. Včasráno vstal a na úpätí vrchu 
postavil oltár i dvanásť posvätných stĺpov pre dvanásť kmeňov Izraela. Potom poslal 
izraelských mládencov, aby priniesli spaľované obety a zabili býčky na obety 
spoločenstva na počesť Hospodina. Mojžiš vzal polovicu krvi a nalial ju do mís; 



druhou polovicou krvi pokropil oltár. Potom vzal knihu zmluvy a nahlas z nej čítal ľudu, 
ktorý vyhlásil: „Poslušne splníme všetko, čo povedal Hospodin.“ Nato Mojžiš vzal krv, 
pokropil ňou ľud a povedal: „Toto je krv zmluvy, ktorú s vami uzavrel Hospodin podľa 
všetkých týchto slov.“ Potom vystúpili Mojžiš, Áron, Nadáb i Abihu a sedemdesiati starší 
spomedzi Izraela. Uvideli Boha Izraela. Pod jeho nohami bolo čosi ako zafírová dlažba, 
ako čisté nebo. Boh nezdvihol ruku na popredných Izraelitov, hoci ho uzreli. Potom jedli 
a pili. Hospodin povedal Mojžišovi: „Vystúp ku mne na vrch a zostaň tam. Dám ti 
kamenné tabule, zákon a prikázania, ktoré som napísal, aby si podľa nich učil.“ Mojžiš a 
jeho služobník Jozua vstali. Mojžiš vystúpil na Boží vrch. Starším povedal: „Zostaňte tu, 
kým sa k vám nevrátime. Bude tu s vami Áron a Chúr. Keby niekto niečo mal, nech sa 
obráti na nich.“Keď Mojžiš vystúpil na vrch, oblak zahalil vrch. Hospodinova sláva 
zostúpila na vrch Sinaj a šesť dní ho zakrývala oblakom. Na siedmy deň Hospodin zavolal 
Mojžiša zo stredu oblaku. Hospodinova sláva sa Izraelitom javila ako spaľujúci oheň na 
končiari vrchu. Mojžiš vkročil do oblaku, vystúpil na vrch a bol tam štyridsať dní a 
štyridsať nocí. 
Exodus 25 
SVÄTOSTÁNOK A JEHO ZARIADENIE 
Hospodin oslovil Mojžiša: „Povedz Izraelitom, aby vybrali pre mňa príspevok. Prijmite 
ho od každého, kto mi ho chce dať dobrovoľne. Prijmite takéto dary: zlato, striebro a 
bronz, fialový a červený purpur, karmazín, jemné plátno, koziu srsť, červeno sfarbené 
baranie a tachašové kože, akáciové drevo, olej na svietenie, balzam do oleja na 
pomazanie, voňavé kadidlo, ónyxové kamene a iné drahokamy na výzdobu efódu a 
náprsníka. Nech mi urobia svätostánok, aby som mohol bývať medzi vami. Všetko urobte 
presne podľa toho, čo ti ukazujem ako vzor príbytku a celého jeho zariadenia.  
ARCHA ZMLUVY 
Z akáciového dreva urobte archu dva a pol lakťa dlhú, jeden a pol lakťa širokú a jeden a 
pol lakťa vysokú. Zvnútra i zvonka ju obložíš rýdzim zlatom a okolo nej urobíš zlatú 
obrubu. Uleješ pre ňu aj štyri zlaté krúžky a pripevníš ich k jej štyrom nohám: dva krúžky 
na jednom boku a dva krúžky na druhom boku. Potom zhotovíš žrde z akáciového dreva 
a obložíš ich zlatom. Žrde zastrčíš do krúžkov po bokoch archy, aby sa pomocou nich 
dala nosiť. Žrde zostanú v krúžkoch archy; nesmú sa z nich vyťahovať. Do archy vložíš 
napísané Svedectvo, ktoré ti dám. Urobíš vrchnák z rýdzeho zlata dva a pol lakťa dlhý a 
jeden a pol lakťa široký. Urobíš aj dvoch cherubov z tepaného zlata. Dáš ich na obidva 
konce vrchnáka. Jedného cheruba upevníš na jednom a druhého na druhom konci. Na 
vrchnák zhotovíte cherubov na obidva konce. Cherubi budú mať dohora rozpäté krídla, 
budú nimi prikrývať vrchnák. Tvárami budú obrátení k sebe s pohľadom upretým na 
vrchnák. Vrchnák položíš na archu a do nej vložíš Svedectvo, ktoré ti dám. Tam sa 
budem s tebou stretávať a z vrchnáka medzi cherubmi na arche svedectva sa budem s 
tebou rozprávať o všetkom, čo ti prikážem pre Izraelitov.  
STÔL POSVÄTNÝCH CHLEBOV 
Urobíš stôl z akáciového dreva, dva lakte dlhý, jeden lakeť široký a jeden a pol lakťa 
vysoký. Obtiahneš ho rýdzim zlatom a okolo neho urobíš zlatú obrubu. Okolo stola 
urobíš na dlaň širokú lištu a na ňu zlatú obrubu. Urobíš naň štyri zlaté krúžky, ktoré 

pripevníš k rohom pri jeho štyroch nohách. Tesne pri lište budú krúžky, do ktorých 
sa zastrčia žrde, aby sa stôl dal nosiť. Žrde zhotovíš z akáciového dreva a obtiahneš 
ich zlatom. Pomocou nich sa bude nosiť stôl. Okrem toho zhotovíš panvice, čaše, 
kanvy a misky na nápojové obety. Urobíš ich z rýdzeho zlata. Predo mňa na stôl 
budeš ustavične klásť predkladaný chlieb.  
SEDEMRAMENNÝ SVIETNIK 
Zhotovíš svietnik z rýdzeho zlata. Svietnik, jeho podstavce i ramená, kalichy, púčiky 
i kvety budú vytepané z jedného kusa. Z bokov svietnika bude vychádzať šesť 
ramien, tri z jednej strany a tri z druhej. Na prvom ramene budú tri kalichy, puk a 
kvet ako kvet mandľovníka; na druhom ramene budú tiež tri kalichy, puk a kvet ako 
kvet mandľovníka. Tak to bude na všetkých šiestich ramenách, ktoré vychádzajú zo 
svietnika. Na samom svietniku budú štyri kalichy s pukmi a kvetmi ako kvety 
mandľovníka. Prvý puk bude pod prvým párom ramien, ktoré z neho vychádzajú; 
druhý puk bude pod druhým párom ramien a tretí puk bude pod tretím párom ramien. 
Tak to bude pod šiestimi ramenami, ktoré vychádzajú zo svietnika. Puky a ramená 
budú s ním z jedného kusa. Všetko bude vytepané z rýdzeho zlata. Na svietniku urob 
sedem lámp a lampy nasadíš tak, aby osvecovali priestor pred ním. Jeho súčasťou 
budú aj kliešte na knôty a panvičky z rýdzeho zlata. Svietnik so všetkým 
príslušenstvom urob z jedného talentu rýdzeho zlata. Dbaj o to, aby to všetko bolo 
zhotovené podľa vzoru, ktorý som ti ukázal na vrchu. 
Exodus 26 a) 
POSVÄTNÝ PRÍBYTOK 
Príbytok urobíš z desiatich závesov z jemne utkaného plátna, z fialového a červeného 
purpuru, z karmazínu, na ktorom umelecky zobrazíš cherubov. Jeden záves bude 
dvadsaťosem lakťov dlhý a štyri lakte široký. Taký bude jeden záves. Všetky závesy 
budú mať rovnakú mieru. Päť závesov bude spolu pospájaných a druhých päť tiež.Na 
poslednom závese pospájaného kusa urobíš očká z fialového purpuru. To isté urobíš 
aj na okraji druhého pospájaného kusa. K jednému koncovému závesu prirobíš 
päťdesiat očiek a päťdesiat ich prirobíš k poslednému závesu druhého pospájaného 
kusa tak, aby očká boli proti sebe. Urob aj päťdesiat zlatých sponiek, ktorými 
pospájaš závesy tak, že svätostánok bude tvoriť jeden celok. Nad príbytkom urobíš 
aj prikrývky z kozej srsti. Urobíš jedenásť takých prikrývok. Každá prikrývka bude 
tridsať lakťov dlhá a štyri lakte široká. Taká bude jedna prikrývka. Jedenásť 
prikrývok bude mať rovnaké rozmery. Potom spojíš päť prikrývok zvlášť a ostatných 
šesť prikrývok tiež zvlášť. Šiestu prikrývku na priečelí stanu prehneš 
napoly. Päťdesiat očiek prirobíš na okraj prikrývky, ktorá bude na konci jedného 
kusa, a päťdesiat očiek prirobíš na koniec poslednej prikrývky druhého spojeného 
kusa. Urob aj päťdesiat bronzových sponiek; sponky zastrč do očiek a prikrývku spoj 
do jedného celku.Polovica zvyšujúcej prikrývky nech visí na zadnej strane 
príbytku.Lakeť z jednej i z druhej strany, o ktorý bude stanová prikrývka väčšia, bude 
visieť na oboch stranách príbytku a zakrývať ho. Pre stan urob aj prikrývku z 
načerveno zafarbených baraních koží a navrch urob prikrývku z tachašových koží.  


