
FARSKÉ OZNAMY - 15. 1. 2018 –  21. 1. 2018 
 

Pondelok: Féria 
15. 1.  17.00 + Mária a Ján Jančo 
 

Utorok: Féria 
16. 1.  8.00 – za zdravie a Božie pož. pre Michala a Máriu 
 

Streda:            Sv. Antóna, opáta - spomienka 
17. 1.               17.00 + Pavel a Anna Ratkoš 
 

Štvrtok:          Féria, adorácia 
18. 1.   17.00 + Mária, Juraj, Ján 
  18.00 – Spoločný čas modlitieb za jednotu kresťanov. 
  

Piatok:            Féria, sv. omša za účasti detí 
19. 1.               17.00 + Štefan a Peter 
 

Sobota: Sv. Šebastiána, mučeníka - ľubovoľná spomienka 
20. 1. 8.00 – za zdravie a Božie pož. pre rod. Běhalovú a 

Kamenickú 
 

Nedeľa: Tretia nedeľa v cezročnom období 
21. 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. Od 18. – 25. 1. je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, vo Východnej 
budeme mať spoločný čas modlitieb 18.1. vo štvrtok o 18.00 v katolíckom 
kostole. 

3. Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti. 
4. V zmysle kán. 396 - § 1 KKP a Poriadku vizitácií v Spišskej diecéze má v 

prvom polroku 2018 diecézny biskup Mons. Štefan Sečka  v úmysle 
vizitovať našu farnosť. 

5. Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí si našli čas a prišli na sobotnú brigádu na 
fare.  

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

ROK S EVANJELIOM 7 
 

Evanjelium podľa Jána, Kapitola 11 - 12 
 
Lazárova smrť 
Bol chorý istý Lazár z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty. Bola to tá Mária, ktorá 
pomazala Pána myrhou a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazár bol chorý. 
Sestry teda poslali Ježišovi odkaz: Pane, ten, ktorého máš rád, je chorý. Keď to Ježiš počul, 
povedal: Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn. 
Ježiš mal rád Martu, jej sestru i Lazára. Keď teda počul, že Lazár je chorý, zostal na mieste, 
kde bol, ešte dva dni. Potom povedal učeníkom: Poďme znova do Judska! Učeníci mu 
povedali: Rabbi, teraz ťa chceli Židia kameňovať, a zasa ta ideš? Ježiš odpovedal: Či nemá 
deň dvanásť hodín? Kto chodí vo dne, nepotkýna sa, pretože vidí svetlo tohto sveta. Ale ak 
niekto chodí v noci, potkýna sa, lebo v nej nieto svetla. Toto povedal a ešte dodal: Náš 
priateľ Lazár zaspal, no ja ho idem zobudiť. Učeníci mu povedali: Pane, ak zaspal, ozdravie. 
Ježiš však hovoril o jeho smrti, a oni si mysleli, že hovorí o obyčajnom spánku. Vtedy im 
Ježiš otvorene povedal: Lazár zomrel. Pre vás sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. 
No poďme k nemu! Tu povedal Tomáš, nazývaný Didymos, ostatným učeníkom: Poďme 
teda aj my, aby sme zomreli s ním! 
 
Ježiš — vzkriesenie a život 
Keď ta Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už štvrtý deň v hrobe. Betánia bola blízko 
Jeruzalema, vzdialená asi na pätnásť stadií. Mnohí Židia prišli k Marte a Márii potešiť ich v 
žiali nad bratom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, vyšla mu naproti. Mária však ostala 
doma. Marta povedala Ježišovi: Pane, keby si tu bol býval, nebol by mi brat zomrel. Ale aj 
teraz viem, že o čokoľvek by si prosil Boha, Boh ti to dá. Ježiš jej povedal: Tvoj brat vstane 
z mŕtvych! Marta mu povedala: Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň. Povedal jej 
Ježiš: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. Nik neumrie 
naveky, kto žije a verí vo mňa. Veríš tomu? Povedala mu: Áno, Pane, ja som uverila, že ty si 
Kristus, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet. 
 
Ježišov plač 
A len čo to povedala, zavolala sestru Máriu a potajomky jej povedala: Učiteľ je tu a volá ťa. 
Ako to Mária počula, rýchlo vstala a šla k nemu. Ježiš ešte totiž nevošiel do dediny, ale bol 
stále na mieste, kde mu vyšla Marta naproti. Keď Židia, ktorí boli s ňou v dome a potešovali 
ju, videli, že Mária rýchlo vstala a vyšla von, pobrali sa za ňou, lebo si mysleli, že odchádza 
k hrobu plakať. Keď Mária prišla na miesto, kde bol Ježiš, a zbadala ho, padla mu k nohám 
a povedala: Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel. Keď Ježiš videl, že plače a 
že plačú aj Židia, ktorí prišli s ňou, zachvel sa v duchu a vzrušený sa pýtal: Kde ste ho 
položili? Povedali mu: Pane, poď sa pozrieť! Ježiš zaplakal. Tu povedali Židia: Hľa, ako ho 
mal rád! Niektorí z nich však hovorili: Vari ten, čo otvoril oči slepému, nemohol zabrániť 
Lazárovej smrti? 



 
Vzkriesenie Lazára 
Ježiš sa znova rozochvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. Ježiš 
povedal: Odvaľte kameň! Marta, sestra mŕtveho, mu povedala: Pane, už páchne, veď je už 
štyri dni mŕtvy! Ježiš jej odpovedal: Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? 
Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: Otče, ďakujem ti, že si ma 
vypočul. Ja som vedel, že ma vždy vypočuješ, ale pre zástup, ktorý tu stojí, som to povedal, 
aby uverili, že si ma ty poslal. Keď to povedal, zvolal silným hlasom: Lazár, poď von! A 
mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a jeho tvár bola obviazaná šatkou. Ježiš im 
povedal: Rozviažte ho a nechajte ho odísť! 
 
Veľrada rokuje o Ježišovi 
Vtedy mnohí zo Židov, ktorí prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho. Niektorí z nich 
však odišli k farizejom a porozprávali im, čo Ježiš urobil. Nato zvolali veľkňazi a farizeji 
veľradu a povedali: Čo robiť? Veď tento človek robí mnoho znamení! Ak ho necháme tak, 
všetci v neho uveria, prídu Rimania a zničia nám toto miesto i národ. Ale jeden z nich, 
Kajfáš, ktorý bol v tom roku veľkňazom, im povedal: Vy nič neviete a ani nechápete, že je 
pre vás užitočnejšie, aby zomrel jeden človek za ľud a aby nezahynul celý národ. To však 
nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz v tom roku prorokoval, že Ježiš má zomrieť za 
národ. A nielen za národ, ale aj preto, aby zhromaždil dovedna rozptýlené Božie deti. A od 
toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Preto sa Ježiš už nepohyboval verejne medzi Židmi, 
ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta nazývaného Efrajim, a tam sa zdržiaval aj s 
učeníkmi. Blízko bola židovská Veľká noc a mnohí z toho kraja pred Veľkou nocou 
vystupovali do Jeruzalema očistiť sa. Hľadali teda Ježiša, a keď postávali v chráme, medzi 
sebou si hovorili: Čo myslíte? Príde vôbec na sviatky? No veľkňazi a farizeji vydali 
nariadenie, že ak sa niekto dozvie, kde je, má to oznámiť, aby ho mohli chytiť. 
 
Jn12 
Pomazanie Ježiša v Betánii 
Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z 
mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta posluhovala a Lazár bol medzi tými, ktorí s ním 
stolovali. Mária vzala libru veľmi drahej pravej nardovej myrhy, pomazala Ježišovi nohy a 
poutierala mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňou myrhy. Tu jeden z jeho učeníkov, 
Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: Prečo nepredali túto masť za tristo denárov 
a nedali ich chudobným? Ale to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale preto, že bol 
zlodej, a pretože mal pokladničku a brával z toho, čo do nej vkladali. Ježiš však povedal: 
Nechaj ju, urobila to na deň môjho pohrebu! Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale 
mňa vždy nemáte! Medzitým sa veľké množstvo Židov dozvedelo, že Ježiš je tam, a prišli 
nielen kvôli nemu, ale aj preto, aby videli Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Veľkňazi sa 
teda dohodli zabiť aj Lazára, pretože pre neho mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša. 
 
Slávnostný vstup do Jeruzalema 
Na druhý deň sa veľké množstvo ľudí, ktorí prišli na sviatky, dopočulo, že Ježiš prichádza 
do Jeruzalema. Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: Hosanna, 
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela! Ježiš si našiel osliatko, posadil 
sa naň, ako je napísané: Neboj sa, dcéra Siona, hľa, tvoj kráľ prichádza, sediac na osliatku! 
Jeho učeníci tomu spočiatku nerozumeli, ale keď bol Ježiš oslávený, rozpamätali sa, že to 

bolo napísané o ňom a že sa tak stalo. Zástup, ktorý bol s ním vtedy, keď vyvolal Lazára z 
hrobu a keď ho vzkriesil z mŕtvych, vydával o tom svedectvo. Preto mu vyšiel v ústrety 
veľký zástup, lebo počuli, že urobil toto znamenie. Vtedy si farizeji hovorili medzi sebou: 
Vidíte, že nič nezmôžete. Hľa, svet odišiel za ním! 
 
Grécki prozelyti chcú vidieť Ježiša 
Niektorí z tých, čo prišli na sviatky vykonať poklonu Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, 
ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: Pane, chceme vidieť Ježiša! Filip šiel a povedal 
to Ondrejovi. Ondrej a Filip to šli povedať Ježišovi. Ježiš im povedal: Prišla hodina, aby bol 
oslávený Syn človeka. Amen, amen, hovorím vám: Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, 
neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí 
ho, a kto svoj život na tomto svete nenávidí, zachová si ho pre večný život. Ak mi niekto 
slúži, nech ma nasleduje, a kde som ja, tam bude aj môj služobník. Ak mi niekto slúži, toho 
Otec poctí. 
 
Predpoveď utrpenia a oslávenia 
Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať: Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Ale 
veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno! Tu zaznel z neba hlas: Už 
som oslávil a ešte oslávim. A zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril: Zahrmelo. Iní 
vraveli: Prehovoril k nemu anjel. Ježiš povedal: Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli 
vám. Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, keď 
budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe. To povedal, aby naznačil, akou 
smrťou má zomrieť. Zástup mu odvrával: My sme počuli zo Zákona, že Mesiáš zostane 
naveky! Ako to, že ty hovoríš, že Syn človeka musí byť vyzdvihnutý? Kto je to ten Syn 
človeka? Ježiš im povedal: Ešte krátky čas je svetlo medzi vami. Kráčajte, kým máte svetlo, 
aby vás nezastihla tma, lebo kto potme kráča, nevie, kam ide. Kým máte svetlo, verte v 
svetlo, aby ste sa stali synmi svetla! Keď to Ježiš povedal, odišiel a ukryl sa pred nimi. 
 
Neviera Židov 
Hoci pred nimi Ježiš urobil toľké znamenia, neuverili v neho, aby sa naplnilo slovo, ktoré 
povedal prorok Izaiáš: Pane, kto uveril nášmu kázaniu a komu bolo zjavené Pánovo 
rameno? Preto nemohli uveriť, lebo Izaiáš inde povedal: Oslepil im oči a zatvrdil im srdce, 
aby očami nevideli a srdcom nespoznali a neobrátili sa, a aby som ich neuzdravil. Toto 
povedal Izaiáš, lebo videl jeho slávu a hovoril o ňom. Predsa však aj mnohí z poprednejších 
mužov uverili v neho, ale nepriznali sa k tomu pre farizejov, aby ich nevylúčili zo synagógy; 
lebo mali radšej ľudskú slávu ako Božiu. Ježiš zvolal: Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale 
v toho, ktorý ma poslal. A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. Ja som prišiel na svet 
ako svetlo, aby nik, kto vo mňa verí, neostal v tme. Ak niekto počúva moje slová a 
nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet odsúdiť, ale spasiť. Kto mnou 
pohŕda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu. Slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v 
posledný deň. Veď ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, mi prikázal, ako 
mám hovoriť a čo mám povedať. A ja viem, že jeho prikázanie je večný život. Čo teda 
hovorím, hovorím tak, ako mi to povedal Otec. 


