
FARSKÉ OZNAMY - 8. 1. 2018 – 14. 1. 2018 
 

Pondelok: Bl. Titus Zeman, kňaz a mučeník – ľubovoľná spomienka  
8. 1.  17.00 – za šťastný pôrod pre Máriu 
 

Utorok: Féria 
9. 1.  17.00 + Mária Matejková 
    

Streda:             Féria 
10. 1.                17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Milana a jeho rodinu 
  

Štvrtok:           Féria 
11. 1.   8.00 + Štefan a Zuzana Šípoš 
  

Piatok:             Féria, sv. omša za účastí detí  
12. 1.                17.00 + Juraj a Anna Ratkoš 
 

Sobota: Panna Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 
13. 1.  8.00 – za zdravie a Božie pož. pre Michala, Vladimíru a Beátu 
 

Nedeľa: Druhá nedeľa v cezročnom období 
14. 1.   10.00 - za veriacich farnosti 
    

Príležitostné oznamy: 
1. V stredu 17.1. bude v čase od 8.00 do 11.00 v zborovej miestnosti na 

evanjelickej fare „Novoročná kvapka krvi“. Pozývame, všetkých, ktorí 
môžu darovať krv k zapojeniu sa do tejto akcie. 

2. Prosím rodičov detí, ktoré by chceli ísť v tomto roku na prvé sväté 
prijímanie, aby si v sakristii zobrali prihlášky a vypísané ich priniesli do 
21.1.2018 do sakristie, alebo na faru. Od začiatku februára by sme začali 
s intenzívnou prípravou.  

3. Veľká vďaka všetkým, ktorí prispeli ku krásnemu sláveniu Vianoc v našej 
farnosti – p. kostolníčka, miništranti, lektori, speváci, koledníci, 
upratovacie skupinky... 

4. Ďakujem osobne za vašu štedrosť. Veľmi si to vážim a modlím sa každý 
deň za všetkých dobrodincov. 

5. Vo štvrtok budú po sv. omši na fare raňajky s čítaním textov Evanjelia. 
6. V sobotu pozývam všetkých, ktorí majú chuť pomôcť a majú silu voziť, 

prenášať a ukladať drevo, na bigádu na faru. Začneme o 9.30. 
 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VÝCHODNÁ  
Východná 617, 032 32; www.farnostvychodna.sk  
Tel. 044/529 52 58, email: vychodna.fara@gmail.com 
 

ROK S EVANJELIOM 6 
 

Evanjelium podľa Jána, Kapitola 9 - 10 
 
Uzdravenie slepého od narodenia 
Ako šiel, zbadal človeka slepého od narodenia. Jeho učeníci sa ho opýtali: Rabbi, kto 
zhrešil, že sa narodil slepý? On, či jeho rodičia? Ježiš odpovedal: Ani on, ani jeho rodičia 
nezhrešili, ale stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky. My musíme konať 
skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň; prichádza noc, keď nik nemôže pracovať. Kým 
som na svete, som svetlo sveta. Keď to povedal, napľul na zem, urobil zo sliny blato, potrel 
mu ním oči a povedal mu: Choď, umy sa v rybníku Siloe, čo v preklade znamená Poslaný. 
Odišiel teda, umyl sa a šiel vidiaci. Susedia a tí, čo ho predtým vídali žobrať, povedali: Nie 
je to ten, čo tu sedával a žobral? Jedni tvrdili: Je to on! Iní hovorili: Nie je, len sa na neho 
podobá. On sám povedal: Ja som to! Opýtali sa ho teda: Ako to, že sa ti otvorili oči? On 
odpovedal: Človek menom Ježiš urobil blato, potrel mi oči a povedal: Choď k Siloe a umy 
sa! Šiel som teda, a keď som sa umyl, začal som vidieť. Opýtali sa ho: Kde je ten človek? 
Odpovedal: Neviem. Toho predtým slepého zaviedli k farizejom. Ale v ten deň, keď Ježiš 
urobil blato a otvoril mu oči, bola sobota. Preto sa ho aj farizeji opýtali, ako začal vidieť. 
Povedal im: Priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím. Tu niektorí z farizejov povedali: 
Ten človek nie je z Boha, lebo nezachováva sobotu. Iní však hovorili: Ako môže hriešny 
človek robiť takéto znamenia? A vznikla medzi nimi roztržka. Opýtali sa teda znova toho 
slepého: Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči! A on odpovedal: Je prorok! Židia však 
neverili, že bol slepý a že začal vidieť, kým si nezavolali jeho rodičov. Opýtali sa ich: Je toto 
ten váš syn, o ktorom hovoríte, že sa narodil slepý? Ako to, že teraz vidí? Jeho rodičia 
odpovedali: Vieme, že toto je náš syn a že sa narodil slepý. Ale nevieme, ako to, že teraz 
vidí, a nevieme ani to, kto mu otvoril oči. Jeho sa opýtajte. Má svoje roky, sám bude hovoriť 
o sebe. Rodičia tak hovorili preto, lebo sa báli Židov. Židia sa totiž už uzniesli, že každého, 
kto by ho vyznával ako Mesiáša, vylúčia zo synagógy. Preto rodičia uzdraveného povedali: 
Má svoje roky, jeho sa opýtajte! Zavolali teda toho človeka, ktorý bol slepý, druhý raz a 
vyzvali ho: Vzdaj Bohu slávu! My vieme, že ten človek je hriešny. On však odpovedal: Či je 
hriešny, neviem, ale jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím. Spýtali sa ho teda: Čo ti 
urobil? Ako ti otvoril oči? Odpovedal im: Už som vám to povedal, a nepočúvali ste. Prečo to 
chcete počuť znova? Chcete sa azda aj vy stať jeho učeníkmi? Vynadali mu a povedali: Ty 
si jeho učeník, my sme Mojžišovi učeníci. My vieme, že s Mojžišom hovoril Boh, ale o 
tomto nevieme, ani odkiaľ je. Ten človek povedal: Práve to je čudné, že vy neviete odkiaľ 
je, a mne otvoril oči. Vieme, že Boh hriešnikov nevypočuje, ale vypočuje toho, kto je 
bohabojný a plní jeho vôľu. Nikdy nebolo počuť, že by slepému od narodenia niekto otvoril 



oči. Keby on nebol od Boha, nemohol by nič urobiť. Odpovedali mu: Ty si sa celý v 
hriechoch narodil a ideš nás poúčať? A vyhnali ho von. 
 
Duchovná slepota 
Ježiš sa dopočul, že ho vyhodili. Vyhľadal ho a povedal mu: Ty veríš v Syna človeka? Ten 
mu odpovedal: A kto je to, Pane, aby som v neho veril? Ježiš mu povedal: Už si ho videl; je 
to ten, čo sa s tebou rozpráva. A on povedal: Verím, Pane, a klaňal sa mu. Tu Ježiš povedal: 
Súdiť som prišiel na tento svet, aby tí, čo nevidia, videli, a tí, čo vidia, oslepli. Počuli to 
farizeji, ktorí boli pri ňom, a povedali mu: Vari sme aj my slepí? Ježiš im odpovedal: Keby 
ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: Vidíme, a tak váš hriech zostáva. 
 
10 
Ježiš — Dobrý pastier 
Amen, amen, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca dverami, ale prelieza inokadiaľ, je 
zlodej a zbojník. Kto však vchádza dverami, je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce 
počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď vyženie všetky svoje 
ovce, kráča pred nimi a ony ho nasledujú, lebo poznajú jeho hlas. Cudzieho však nebudú 
nasledovať, ale ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú. Ježiš im povedal toto prirovnanie, 
oni však nepochopili, o čom im to hovoril. Ježiš im znova povedal: Amen, amen, hovorím 
vám: Ja som dvere k ovciam. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich 
nepočúvali. Ja som dvere. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a 
nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zbíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život, 
a to v hojnej miere. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoj život za ovce. Nájomník 
a ten, kto nie je pastier a ovce nie sú jeho, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká. A 
vlk ich chytá a rozháňa. Veď on je len nájomník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý 
pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. Ako mňa pozná Otec, aj ja poznám Otca a svoj 
život dávam za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť. 
Budú počúvať môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma preto miluje, že dávam 
svoj život, aby som ho opäť prijal. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc 
dať ho a mám moc zasa ho prijať. Taký príkaz som dostal od svojho Otca. Pre tieto slová 
zasa nastala roztržka medzi Židmi. Mnohí z nich hovorili: Je posadnutý zlým duchom a 
šalie. Čo ho počúvate? Iní zasa namietali: To nie sú reči posadnutého. Môže azda zlý duch 
otvárať oči slepým? 
 
Ježiš na sviatkoch posvätenia chrámu 
V Jeruzaleme boli vtedy sviatky posvätenia chrámu. Bola zima. Ježiš sa prechádzal v 
chráme v Šalamúnovej stĺpovej sieni. Obstúpili ho Židia a povedali mu: Dokedy nás chceš 
ešte držať v napätí? Ak si Mesiáš, povedz nám to otvorene! Ježiš im odpovedal: Povedal 
som vám, a neveríte. Skutky, ktoré ja konám v mene svojho Otca, svedčia o mne. Ale vy 
neveríte, lebo nie ste z mojich oviec. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma 
nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj 

Otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci, a nikto ich nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky. Ja a 
Otec sme jedno. Židia znova zdvihli kamene, aby ho kameňovali. Ježiš im povedal: Ukázal 
som vám veľa dobrých skutkov od Otca, pre ktorý z nich ma kameňujete? Židia mu 
odpovedali: Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie a preto, že sa robíš Bohom, 
hoci si len človek. Ježiš im odpovedal: Či vo vašom zákone nie je napísané: Ja som povedal: 
Bohovia ste? Ak nazval bohmi tých, ku ktorým zaznelo Božie slovo — a Písmo nemožno 
zrušiť! —, ako teda, že tomu, ktorého Otec posvätil a poslal na svet, hovoríte: Rúhaš sa!, len 
preto, že som povedal: Som Boží Syn? Ak nekonám skutky svojho Otca, neverte mi. Ale ak 
ich konám, aj keď neveríte mne, verte tým skutkom, aby ste spoznali a vedeli, že Otec je vo 
mne a ja v Otcovi. Tu ho znova chceli chytiť, ale on sa im vymkol z rúk. Opäť odišiel za 
Jordán, na miesto, kde Ján pôvodne krstil, a zostal tam. Mnohí prišli za ním a hovorili: Ján 
síce neurobil nijaké znamenie, ale všetko, čo o ňom Ján povedal, je pravda. A mnohí tam v 
neho uverili. 
 
Osobná modlitba sv. Pátra Pia po sv. prijímaní 
Zostaň so mnou, Pane, a daj mi pocítiť potrebu Tvojej prítomnosti.  
Ty vieš ako ľahko na Teba zabúdam. 
Zostaň so mnou, Pane, lebo Ty si môj život, bez Teba uhasína moja horlivosť. 
Zostaň so mnou, Pane, moje jediné svetlo, bez Teba doliehajú na mňa tmy. 
Zostaň so mnou, Pane, aby som počul Tvoj hlas a Teba nasledoval.  
Som slabý, je mi potrebná Tvoja pomoc, aby som tak často neklesal. 
Zostaň so mnou, Pane, lebo mojou najväčšou túžbou je milovať Ťa veľmi a byť 
ustavične v Tvojej spoločnosti. 
Zostaň so mnou, Pane, aj keď moja duša je chudobná, túži byť pre Teba miestom 
útechy, hniezdočkom lásky. 
Zostaň so mnou, Ježiš, lebo sa zvečerieva – blíži sa smrť… Boží súd… večnosť. 
Znepokojujú ma tmy… pokušenie… vyprahlosti… kríže a bolesti. 
Ach… ako veľmi Ťa potrebujem v tejto noci vyhnanstva.  
Je najvyšší čas, aby som zdvojnásobil svoje úsilie a neklesal na ceste. 
Ľutujem, ľutujem, Bože, ľutujem svoje hriechy, ktoré som spáchal v celom svojom 
živote. Odpusť mi, Pane. 
Pane, daj nech Ťa prosím ako Tvoji učeníci pri lámaní chleba, nech eucharistické 
spojenie je mi silou, čo ma udržuje a je jediným pokojom môjho srdca. 
Zostaň so mnou, Pane, aby keď príde smrť, mohol som byť spojený s Tebou, Tvojou 
milosťou a láskou, ale zvlášť eucharistiou. 
Zostaň so mnou, Pane, neprosím o Tvoju Božskú útechu – tú si nezasluhujem, ale 
o milosť byť v Tvojej svätej prítomnosti, och… áno… o tú Ťa prosím. 
Zostaň so mnou, Ježiš, len Teba jediného hľadám – áno, Tvoju lásku… a Tvoju milosť… 
Tvoju vôľu… Tvoje srdce… Tvojho Ducha a preto, že Ťa milujem, nechcem inej 
odmeny, ako ustavičný rast v Tvojej láske a v láske pevnej a praktickej. 
Túžim Ťa milovať celý srdcom, tu na zemi, aby som potom s najväčšou dokonalosťou 
mohol Ťa milovať v nebi po celú večnosť. 
Pane, odpusť mi roky môjho hriešneho života. Veľmi ľutujem, čo som vykonal vedome 
aj nevedome. Chcem byť a žiť s Tebou, Pane, Bože môj jediný a jedinečný. Amen. 


