
FARSKÉ OZNAMY – 14. 12. 2020 – 20. 12. 2020 
 
 

Pondelok:     Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 
14. 12. 7.00 - TV LUX 
 

Utorok: Féria 
15. 12. 17.00 + Pavol a rodičia a súrodenci 
 

Streda:           Féria 
16. 12. 7.00 – za zdravie a Božie požehnanie Štefánie 
  

Štvrtok: Féria, po sv. omši adorácia 
17. 12. 17.00 + z rodiny Sabakovej 
  

Piatok: Féria, sv. omša za účasti detí 
18. 12. 17.00 + Zuzana, Ján a ich deti 
 

Sobota:          Féria 
19. 12.            6.15 + Štefan a Helena 
 

Nedeľa:     4. ADVENTNÁ NEDEĽA, slávnosť  
20. 12. 8.00 – za veriacich farnosti (odporúčaná pre seniorov) 
 10.00 – za zdravie a Božie požehnanie rodiny Brezinovej a Jackovej 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Zvonček z minulej nedele bol 121,- EUR a z 8.12 35,- EUR. Bohu známa obetovala 

na kostol a pre potreby farnosti 50,- EUR. Nech vám Pán Boh štedro odmení vašu 
štedrosť.  

2. V sakristii kostola 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. Prosím, aby sme to 
všetci urobili v tomto týždni, aby som to mohol uzavrieť. Veľká vďaka  

3. Kto si objednal kalendáre zo Spolku svätého Vojtecha, môže si ich vyzdvihnúť 
v sakristii kostola. 

4. Kto by chcel prispieť na jedlo pre chudobných cez projekt Marry’s Meals, môže 
tak urobiť tak, že dá svoj príspevok do pokladničky, ktorá je na Božom hrobe 
a potom dáme spoločne z farnosti pošleme príspevok. 

5. Kvôli epidemiologickej situácií nebude spoločné spovedanie pred vianočnými 
sviatkami. Budem spovedať tak ako stále, 30‘ pred každou sv. omšou a v už aj 
v tomto týždni po sv. omšiach podľa potreby. Budem rád, keď využijete priestor na 
sv. zmierenia aj v skoršom čase.  

6. Možnosť sv. spovede pre tých, ktorí nemôžu prísť pred sv. omšami, alebo po sv. 
omšiach bude v sobotu 19.12.  o 10.00 hod. v našom kostole. Príde spovedať aj 
pán farár z Važca. Prosím, aby sme cez sviatosť zmierenia pripravili svoje srdce na 
slávenie sviatku Narodenia Pána Ježiša a na celé Vianočné sviatky. 

7. Za upratanie kostola ďakujeme sk. č. 8. Ďakujem tiež ženám za ich osobnú 
iniciatívu -generálne upratanie fary. Nech Vám Pán Boh odmení.  

8. Ďakujem Vám všetkým veľmi pekne za blahoželanie a všetko čo ste k tomu 
pridali. Nech Vám Pán Boh odplatí. 

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 31 
Exodus 31 
REMESELNÍCI PRE SVÄTYŇU 
Hospodin povedal Mojžišovi: „Pozri, povolal som po mene Becaleela, Uriho syna, 
Chúrovho vnuka z Júdovho kmeňa. Naplnil som ho Božím duchom, múdrosťou, 
chápavosťou a zručnosťou v každej práci, aby mohol vypracovať návrhy na spracovanie 
zlata, striebra a bronzu,opracúvať drahokamy na osadzovanie, vyrezávať drevo a konať 
akúkoľvek prácu. Pridal som k nemu Oholiába, Achisamáchovho syna, z Dánovho 
kmeňa. Každému schopnému remeselníkovi som vložil do srdca múdrosť, aby vyhotovil 
všetko, čo som ti prikázal: stan stretávania, archu svedectva, vrchnák na ňu a ostatné 
príslušenstvo stanu, stôl s príslušenstvom, svietnik z rýdzeho zlata so všetkým 
príslušenstvom, kadidlový oltár, oltár na spaľované obety so všetkým príslušenstvom, 
umývadlo s podstavcom, jemne utkané rúcha, totiž posvätné rúcha na vykonávanie 
kňazskej služby pre kňaza Árona a jeho synov, olej na pomazanie a voňavé kadidlo pre 
svätyňu. Všetko nech urobia tak, ako som ti prikázal.“  
SOBOTNÝ DEŇ ODPOČINKU 
Hospodin povedal Mojžišovi: „Toto oznám Izraelitom: ‚Zachovávajte moje soboty. Je to 
znamenie medzi mnou a vami pre všetky pokolenia, aby ste poznali, že ja, Hospodin, vás 
posväcujem.Zachovávajte sobotu! Nech vám je svätá! Kto ju znesvätí, musí zomrieť. 
Každý, kto by v ten deň pracoval, nech je odstránený spomedzi svojho ľudu. Šesť dní 
budete pracovať, ale v siedmy deň je sobota svätého sviatočného odpočinku pre 
Hospodina. Každý, kto by v sobotný deň pracoval, musí zomrieť! Nech Izraeliti 
zachovávajú sobotu a dodržiavajú ju vo všetkých pokoleniach ako večnú zmluvu.To je 
trvalé znamenie medzi mnou a Izraelitmi, lebo za šesť dní utvoril Hospodin nebo a zem, 
ale v siedmy deň odpočíval a oddychoval.‘“  
HOSPODIN DÁVA MOJŽIŠOVI TABULE SVEDECTVA 
Keď Hospodin na vrchu Sinaj dokončil svoj rozhovor s Mojžišom, dal mu dve tabule 
svedectva, kamenné tabule písané Božím prstom. 
Exodus 32 
ZLATÉ TEĽA 
Keď ľud videl, že Mojžiš dlho nezostupuje z vrchu, zhromaždil sa k Áronovi a povedal 
mu: „Vstaň, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami! Veď nevieme, čo je s Mojžišom, s 
mužom, ktorý nás vyviedol z Egypta.“ Áron im odpovedal: „Postrhávajte zlaté náušnice, 
čo majú na ušiach vaše ženy, vaši synovia i vaše dcéry a prineste mi ich!“ Všetok ľud si 
postŕhal z uší zlaté náušnice a priniesli ich Áronovi. On to od nich vzal, zhotovil formu a 



ulial podobu teľaťa. Oni povedali: „To sú tvoji bohovia, Izrael, ktorí ťa vyviedli z 
Egypta.“ Keď to Áron videl, postavil pred ním oltár a oznámil: „Zajtra bude Hospodinova 
slávnosť.“ Na druhý deň včasráno vstali, priniesli spaľované obety i obety spoločenstva. 
Ľud sa posadil, jedol a pil; potom vstali a zabávali sa. Hospodin povedal Mojžišovi: 
„Zostúp dolu! Tvoj ľud, ktorý si vyviedol z Egypta, sa zvrhol. Veľmi rýchlo odbočili z 
cesty, ktorú som im určil. Uliali si podobu teľaťa, klaňajú sa mu, prinášajú mu obetu a 
vykrikujú: ‚Toto sú tvoji bohovia, Izrael, ktorí ťa vyviedli z Egypta.‘“ Potom Hospodin 
povedal Mojžišovi: „Videl som tento ľud; je to tvrdošijný ľud. Teraz ma už nechaj, nech 
proti nim vzplanie môj hnev a vyhubím ich. Z teba však urobím veľký národ.“ Mojžiš sa 
však usiloval obmäkčiť Hospodina, svojho Boha, a povedal: „Hospodin, prečo planie tvoj 
hnev proti tvojmu ľudu, ktorý si svojou veľkou silou a mocnou rukou vyviedol z 
Egypta? Prečo majú Egypťania hovoriť: ‚Zlomyseľne ich vyviedol, aby ich vyvraždil na 
vrchoch a zmietol z povrchu zeme?‘ Odvráť svoj prudký hnev, upusť od zlého úmyslu 
proti svojmu ľudu. Rozpomeň sa na Abraháma, Izáka a Izraela, svojich služobníkov, 
ktorým si prisahal sám na seba a ktorým si prisľúbil: ‚Rozmnožím vaše potomstvo ako 
hviezdy na nebi a celú túto krajinu, o ktorej som vám hovoril, dám vášmu potomstvu, 
aby ju navždy vlastnilo.‘“ Hospodin sa zľutoval a upustil od zla, ktoré ohlásil svojmu 
ľudu. Mojžiš sa obrátil a zostúpil z vrchu s dvoma tabuľami svedectva v ruke. Tabule 
boli popísané z jednej i z druhej strany. Tie tabule boli Božím dielom, aj písmo, vyryté 
na tabuliach, bolo Božie. Keď Jozua počul veľký krik ľudu, povedal Mojžišovi: „V tábore 
je vojnový pokrik.“On však odpovedal: „To nie je pokrik víťazov, to nie je pokrik 
porazených, ja počujem hlas spevu.“ Keď sa priblížil k táboru a uvidel teľa a tancujúcich, 
Mojžiš sa rozhneval, odhodil tabule a rozbil ich na úpätí vrchu. Potom vzal teľa, ktoré si 
zhotovili, spálil ho v ohni, zomlel na prach, nasypal do vody a dal Izraelitom piť. Mojžiš 
povedal Áronovi: „Čo ti urobil tento ľud, že si ho uviedol do takého veľkého 
hriechu?“ Áron odpovedal: „Nech sa nehnevá môj pán! Ty predsa poznáš tento ľud, že 
má sklon k zlému. Povedali mi: ‚Urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami! Veď nevieme, 
čo sa stalo s Mojžišom, s mužom, ktorý nás vyviedol z Egypta.‘ Povedal som im: ‚Kto 
má zlato, nech si ho strhne a prinesie mi ho.‘ Hodil som to do ohňa a vyšlo z neho toto 
teľa.“ Mojžiš videl, že ľud sa správa neviazane, lebo Áron im povolil uzdu na 
škodoradosť ich protivníkov. Mojžiš sa postavil do brány tábora a zvolal: „Kto je za 
Hospodina, ku mne!“ Okolo neho sa zhromaždili všetci Léviovci. On im povedal: „Toto 
hovorí Hospodin, Boh Izraela: ‚Nech si každý pripáše meč na bedrá. Prejdite po tábore 
od jednej brány k druhej a nech každý zabije svojho brata, každý svojho priateľa a každý 
svojho príbuzného.‘“ Léviovci urobili tak, ako rozkázal Mojžiš. V ten deň padlo z ľudu 
asi tritisíc mužov. Potom Mojžiš povedal: „Ujmite sa dnes služby Hospodinovi, všetci, 
čo ste boli proti svojmu synovi alebo bratovi, aby ste dnes dostali požehnanie.“ Na druhý 
deň povedal Mojžiš ľudu: „Dopustili ste sa veľkého hriechu, ale teraz vystúpim k 
Hospodinovi, azda ho uzmierim za váš hriech.“ Mojžiš sa vrátil k Hospodinovi a povedal: 
„Ach, tento ľud sa dopustil veľkého hriechu, urobil si zlatých bohov. Strpíš ešte ich 
hriech? Ak nie, tak ma vymaž zo svojej knihy, ktorú píšeš!“Hospodin však Mojžišovi 
povedal: „Zo svojej knihy vytriem toho, kto zhrešil proti mne. Ty teraz choď a veď ľud 
na miesto, o ktorom som ti povedal. Môj anjel pôjde pred tebou. Keď však príde deň 
môjho navštívenia, potrestám ich za ich hriech.“ Hospodin trestal ľud, pretože si urobili 
teľa, ktoré zhotovil Áron. 

Exodus 33 
SLÁVA HOSPODINOVEJ PRÍTOMNOSTI 
Hospodin povedal Mojžišovi: „Odíď odtiaľto aj s ľudom, ktorý si vyviedol z Egypta, 
do krajiny, ktorú som pod prísahou sľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, keď som 
povedal: Dám ju tvojmu potomstvu. Pošlem pred tebou anjela a vyženiem 
Kanaánčanov, Amorejčanov, Chetitov, Perizzejcov, Chivvijov a Jebúsejov. Prídeš 
do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Ja však nepôjdem s vami, lebo ste 
tvrdošijný ľud. Inak by som vás musel cestou vyhubiť.“ Keď ľud počul túto 
zlovestnú reč, zosmutnel a nikto si na seba nevzal nijakú ozdobu. Potom Hospodin 
povedal Mojžišovi: „Povedz Izraelitom: ‚Ste tvrdošijný ľud! Keby som čo len chvíľu 
šiel s vami, musel by som vás vyhubiť. Teraz však odložte zo seba svoje ozdoby, 
nech viem, ako s vami naložím.‘“ Od vrchu Horeb už Izraeliti nenosili ozdoby.  
STAN STRETÁVANIA 
Mojžiš vzal stan a postavil si ho mimo tábora, ďalej od tábora a nazval ho stanom 
stretávania. Keď niekto hľadal Hospodina, vychádzal k stanu stretávania, ktorý bol 
mimo tábora. Keď Mojžiš vychádzal k stanu, všetok ľud vstal, každý sa postavil ku 
vchodu svojho stanu a hľadel na Mojžiša, kým nevošiel do stanu. Len čo Mojžiš 
vošiel do stanu, oblačný stĺp zostúpil, zastal pri vchode do stanu a Hospodin sa 
rozprával s Mojžišom. Keď všetok ľud videl, že oblačný stĺp stojí pri vchode do 
stanu, ľud vstával a hlboko sa klaňal, každý pri vchode do svojho stanu. Hospodin sa 
rozprával s Mojžišom z tváre do tváre, ako keď sa niekto rozpráva so svojím 
priateľom. Potom sa vrátil do tábora. Jeho mladý služobník Jozua, Núnov syn, sa 
však zo stanu nevzďaľoval.  
ZJAVENIE BOŽEJ SLÁVY 
Mojžiš povedal Hospodinovi: „Pozri, ty mi hovoríš: ‚Vyveď tento ľud,‘ ale 
neoznámil si mi, koho chceš so mnou poslať, hoci si mi povedal: ‚Poznám ťa po 
mene, ba aj moju priazeň si si získal.‘ Ak som teda u teba našiel priazeň, daj mi 
poznať svoju cestu, aby som ťa poznával a neustále mal tvoju priazeň. Pozri, veď 
tento národ je tvoj ľud!“ On odpovedal: „Ja sám pôjdem s vami a privediem vás k 
odpočinku.“Mojžiš mu odpovedal: „Ak nepôjdeš s nami, ani nás odtiaľto 
nevyvádzaj! Ako inak poznám, že som spolu s tvojím ľudom získal tvoju priazeň, ak 
nie podľa toho, že pôjdeš s nami? Tým sa budem spolu s tvojím ľudom líšiť od 
ostatných národov na zemi.“ Hospodin povedal Mojžišovi: „Aj to, o čo si prosil, 
urobím, lebo si získal moju priazeň a poznám ťa podľa mena.“ On však povedal: 
„Ukáž mi svoju slávu!“ Hospodin mu povedal: „Ukážem ti všetku svoju dobrotu a 
vyslovím pred tebou svoje meno Hospodin. Zmilujem sa, nad kým sa chcem 
zmilovať, a zľutujem sa, nad kým sa chcem zľutovať.“ A ešte mu povedal: „Mňa 
nemôžeš vidieť, lebo mňa nikto nemôže vidieť a zostať pritom nažive.“ Hospodin 
povedal: „Tu pri mne je miesto, vystúp na skalu! Keď tadiaľ pôjde moja sláva, 
položím ťa do skalnej trhliny, a kým prejdem, zakryjem ťa svojou dlaňou. Keď 
odtiahnem svoju dlaň, uvidíš ma iba od chrbta. Moja tvár sa nedá vidieť.“ 


