
FARSKÉ OZNAMY - 22. 1. 2018 –  28. 1. 2018 
 

Pondelok: Sv. Vincenta, diakona a mučeníka – ľub. spomienka 
22. 1.     
 
Utorok: Féria 
23. 1.  17.00 – za zdravie a Božie požehnanie rod. Bobuľovej 
    
Streda:             Sv. Františka Saleského, biskupa - spomienka 
24. 1.   
  
Štvrtok:           Sviatok obrátenia sv. Pavla, apoštola 
25. 1.   17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Michala a Máriu 
  
Piatok:             Sv. Timoteja a Títa, biskupov - spomienka 
26. 1.                17.00 + Štefan Jurčík 
 
Sobota: Panny Márie v sobotu - ľubovoľná spomienka 
27. 1.     
 
Nedeľa: Štvrtá nedeľa v cezročnom období 
28. 1.   10.00 + Pavol a Zuzana 
    
Príležitostné oznamy: 

1. V čase mojej neprítomnosti ma bude zastupovať správca farnosti 

z Važca - vdp. Roman Šemrák, v prípade potreby ho kontaktujte po sv. 

omšiach, alebo na telefónnom čísle 044/5294130, alebo 0903 207 137. 

Mal by som sa vrátiť 2.2. popoludní. 

2. Sv. omša za účasti detí bude až 9.2. Prosím potom na sv. omšiach za 

účastí detí o prítomnosť detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie. 

3. Dnes je zbierka pre potreby farnosti. 

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

ROK S EVANJELIOM 8 
 

Evanjelium podľa Jána, kapitola 13  
 
Bolo pred sviatkami Veľkej noci. Pretože Ježiš vedel, že prišla jeho hodina, 
aby odišiel z tohto sveta k Otcovi, a preto, že miloval svojich, ktorí boli na 
svete, preukázal im dokonalú lásku. 
 
Umývanie nôh učeníkom 
Pri večeri, keď diabol už vložil do srdca Judáša, syna Šimona Iškariotského, 
aby ho zradil, Ježiš vo vedomí toho, že Otec mu dal všetko do rúk a že od 
Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od večere, odložil si vrchný odev, vzal 
si zásteru a opásal sa. Potom nalial do umývadla vodu a začal umývať 
učeníkom nohy a utierať ich zásterou, ktorou bol opásaný. Tak prišiel k 
Šimonovi Petrovi. Ten mu povedal: Pane, ty mi chceš umývať nohy? Ježiš 
mu odpovedal: Čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale neskôr pochopíš. Peter 
mu povedal: Nikdy mi nebudeš umývať nohy! Ježiš mu odpovedal: Ak ťa 
neumyjem, nebudeš mať so mnou podiel. Šimon Peter mu povedal: Pane, 
teda nielen nohy, ale aj ruky a hlavu! Ježiš mu odpovedal: Ten, kto sa 
okúpal, nepotrebuje sa už umývať, iba ak nohy; inak je celý čistý. Aj vy ste 
čistí, ale nie všetci. Vedel totiž, kto ho zradí, preto povedal: Nie všetci ste 
čistí. Keď im umyl nohy a obliekol si vrchný plášť, znova sa posadil k stolu 
a povedal im: Uvedomujete si, čo som vám urobil? Vy ma nazývate Učiteľ a 
Pán, a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som vám teda ja, Pán a Učiteľ, 
umyl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. Dal som vám príklad, aby 
ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám. Amen, amen, hovorím vám, 
sluha nie je väčší ako jeho pán. Ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. 
Ak to viete, ste blahoslavení, keď tak aj konáte. Nehovorím to o vás 
všetkých. Ja viem, ktorých som si vyvolil; ale aby sa naplnilo Písmo: Ten, 
čo je môj chlieb, zdvihol proti mne pätu. Hovorím vám to už teraz, skôr ako 
sa to stane, aby ste uverili potom, keď sa to stane, že Ja som. Amen, amen, 
hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma, a kto mňa 
prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. 
 
 



Označenie zradcu 
Keď to Ježiš povedal, zachvel sa v duchu a vyhlásil: Amen, amen, hovorím 
vám, jeden z vás ma zradí. Učeníci sa pozreli v rozpakoch jeden na druhého, 
o kom to hovorí. Jeden z jeho učeníkov, ktorého Ježiš miloval, bol za stolom 
po Ježišovom boku. Jemu dal Šimon Peter znamenie, aby sa opýtal, o kom 
to hovorí. On sa naklonil k Ježišovej hrudi, a opýtal sa ho: Pane, kto je to? 
Ježiš odpovedal: Ten, komu podám namočenú skyvu. Potom namočil skyvu, 
vzal ju a podal Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A po tom kúsku 
chleba vošiel do Judáša satan. Tu mu Ježiš povedal: Čo chceš urobiť, urob 
čím skôr. Nikto zo stolujúcich však nerozumel, prečo mu to povedal. 
Pretože Judáš mal pokladničku, niektorí si mysleli, že mu Ježiš povedal: 
Nakúp, čo potrebujeme na sviatky!, alebo aby dal niečo chudobným. Judáš 
vzal kúsok chleba a vyšiel von. Bola noc. 
 
Nové prikázanie 
Keď Judáš vyšiel, Ježiš povedal: Teraz je oslávený Syn človeka a Boh je 
oslávený v ňom. A keď je v ňom oslávený, aj Boh ho oslávi v sebe a oslávi 
ho čoskoro. Deti, už len krátko budem s vami. Budete ma hľadať, ale ako 
som povedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja idem, tam vy nemôžete 
ísť. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako som ja 
miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho všetci spoznajú, 
že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. 
 
Predpoveď Petrovho zapretia 
Šimon Peter sa ho opýtal: Pane, kam ideš? Ježiš mu odpovedal: Kam ja 
idem, tam teraz so mnou ísť nemôžeš. No pôjdeš za mnou neskôr! Peter mu 
povedal: Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život za teba položím! 
Ježiš mu odpovedal: Život za mňa položíš? Amen, amen, hovorím ti, kohút 
ešte ani nezaspieva, a ty ma tri razy zaprieš! 
 
Evanjelium podľa Jána, kapitola 14 
 
Ježiš — cesta, pravda a život 
Nech sa vám srdce neznepokojuje! Verte v Boha, verte aj vo mňa! V dome 
môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda 
povedal, že vám idem pripraviť miesto? Keď odídem a pripravím vám 
miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som 
ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam 

ideš. Ako môžeme poznať cestu? Ježiš mu povedal: Ja som cesta, pravda i 
život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Ak ste ma spoznali, 
budete poznať aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho. Ozval 
sa Filip: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí! Ježiš mu povedal: Filip, 
toľký čas som s vami a nespoznal si ma? Kto videl mňa, videl aj Otca. Ako 
to, že teraz hovoríš: Ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je 
vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý 
zostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je 
vo mne! Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Amen, amen, hovorím 
vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude 
konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi a urobím všetko, o čo budete prosiť 
v mojom mene, aby Otec bol oslávený v Synovi. Keď ma budete o niečo 
prosiť v mojom mene, ja to urobím. 
 
Prisľúbenie Ducha Svätého 
Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja budem prosiť 
Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až naveky — Ducha 
pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho 
poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, 
prídem k vám. Ešte máličko a svet ma už viac neuvidí. Ale vy ma uvidíte, 
pretože ja žijem, aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom 
Otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás. Kto prijal moje prikázania a zachováva 
ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec; aj ja 
ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Júda — no nie ten Iškariotský 
— sa ho opýtal: Čo sa stalo, Pane, že sa chceš dať poznať nám, a nie svetu? 
Ježiš mu odpovedal: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a 
môj Otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. 
Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je 
moje, ale Otca, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte s 
vami. No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás 
naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Pokoj vám 
zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet 
dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká. Počuli ste, že som vám 
povedal: Odídem a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, 
že idem k Otcovi, pretože Otec je väčší ako ja. Povedal som vám to teraz, 
prv ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Už vám nebudem veľa 
hovoriť. Prichádza totiž knieža tohto sveta. Nič vo mne mu nepatrí. Aby 
svet poznal, že milujem Otca, robím tak, ako mi prikázal Otec. Vstaňte, 
poďme odtiaľto! 


