
FARSKÉ OZNAMY - 29. 1. 2018 –  4. 2. 2018 
 

Pondelok: Féria 

29. 1.     
 

Utorok: Féria 

30. 1.  17.00 – za zdravie a Božie požehnanie rodiny Poliakovej 

    

Streda:              Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka 

31. 1.   

  

Štvrtok:            Féria – adorácia za kňazské povolania 
1. 2.   17.00 + Anna, Mária a Michal Ratkoš 

  

Piatok:              Obetovanie Pána - sviatok 

2. 2.                   17.00 + Martin a Mária Sabaka 

 

Sobota: Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka 

3. 2.  8.00 + Vladimír a Vladimír Sabaka 

 

Nedeľa: Piata nedeľa v cezročnom období 
4. 2.   10.00 – za veriacich farnosti 
    

Príležitostné oznamy: 

1. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci – spovedať sa bude v utorok, 

štvrtok a piatok 30’pred sv. omšou, v prípade potreby v piatok aj po sv. 

omši. 

2. Na sviatok Obetovania Pána - v piatok sa budú požehnávať pri sv. omši 

hromničné sviece. 

3. V sobotu bude od 7.30 Fatimská sobota a po jej skončení nasleduje sv. 

omša. 

4. Pri spomienke sv. Blažeja - v sobotu sa udeľuje pri sv. omši požehnanie 

hrdiel. 

5. Ku chorým sa v tomto týždni pôjde v sobotu po sv. omši. 

6. Prosíme o upratanie kostola sk. č.9: Marta Koreňová, Kvetoslava 

Sabáková, Oľga Strelecká, Katarína Brezinová.  

7. V nedeľu pozývame členov Bratstva ružencového spolku na spoločnú 

modlitbu sv. ruženca o 9.30 a po sv. omši sa budú meniť ružencové 

kartičky. 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VÝCHODNÁ  

Východná 617, 032 32; www.farnostvychodna.sk  

Tel. 044/529 52 58, email: vychodna.fara@gmail.com 
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Ježiš — pravý vinič 

 

Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, 

ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, 

aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám 

povedal. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratolesť nemôže 

prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak 

nezostanete vo mne. Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja 

v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak 

niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom 

ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria. Ak zostávate vo mne a ak aj moje 

slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete, a stane sa vám. Môj Otec je 

oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. 

Ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v 

mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej 

láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho 

láske. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša 

radosť bola úplná. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom 

tak, ako som vás miloval ja. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj 

život kladie za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám 

prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí 

jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo 

som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si 

vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše 

ovocie zostávalo, a aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v 

mojom mene. Prikazujem vám, aby ste sa navzájom milovali. 

http://www.farnostvychodna.sk/
mailto:vychodna.fara@gmail.com


Nenávisť sveta 

Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel skôr ako vás. Keby ste 

boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho; keďže však nie ste zo sveta, ale 

ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. Spomeňte si na 

slová, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa 

prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Ak zachovávali moje slovo, 

budú zachovávať aj vaše. No to všetko budú konať proti vám pre moje 

meno, pretože nepoznajú toho, čo ma poslal. Keby som nebol prišiel a 

nebol im hovoril, nemali by hriech, ale teraz nemajú výhovorku pre svoj 

hriech. Kto mňa nenávidí, nenávidí aj môjho Otca. Keby som medzi nimi 

nebol konal skutky, aké nikto iný nekonal, nemali by hriech. Teraz však 

videli, a predsa znenávideli aj mňa, aj môjho Otca. Ale to preto, aby sa 

naplnilo slovo, napísané v ich zákone: Nenávideli ma bez príčiny. Keď 

príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý 

vychádza od Otca, ten bude vydávať o mne svedectvo. Aj vy budete 

svedčiť, pretože ste od začiatku so mnou. 

 

Evanjelium podľa Jána, kapitola 16 

 

Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo 

synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude 

nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, lebo nepoznali Otca 

ani mňa. Ale povedal som vám to preto, aby ste si spomenuli, keď príde 

tá hodina, že som vám to hovoril. 

 

Pôsobenie Ducha Svätého 

Spočiatku som vám to nehovoril, lebo som bol s vami. Teraz však 

odchádzam k tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma nepýta: Kam 

ideš? Ale pretože som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. Ja vám 

však hovorím pravdu: Pre vás je lepšie, keď odídem. Ak totiž neodídem, 

Tešiteľ k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám. No keď príde, 

ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a súd. Hriech je v tom, že 

neveria vo mňa, spravodlivosť v tom, že idem k Otcovi a viac ma už 

neuvidíte, a súd v tom, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Ešte vám 

mám toho veľa povedať, ale teraz to nemôžete zniesť. Keď však príde 

on, Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám 

od seba, ale bude hovoriť, čo bude počuť. Bude vám zvestovať aj to, čo 

príde. On oslávi mňa, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má 

Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. 

 

Ježišov odchod a príchod 

O chvíľu ma už neuvidíte a o chvíľu ma opäť uvidíte. Tu si niektorí z 

jeho učeníkov medzi sebou hovorili: Čo to znamená, keď nám hovorí: O 

chvíľu ma už neuvidíte a o chvíľu ma opäť uvidíte, a: Idem k Otcovi? 

Hovorili teda: Čo to znamená, keď hovorí: O chvíľu? Nevieme, čo 

hovorí. Ježiš spoznal, že sa ho chcú niečo opýtať, a povedal im: Pýtate sa 

jeden druhého, prečo som povedal: O chvíľu ma už neuvidíte a o chvíľu 

ma opäť uvidíte? Amen, amen, hovorím vám, že vy budete plakať a 

nariekať, ale svet sa bude radovať. Vy budete zarmútení, ale váš 

zármutok sa premení na radosť. Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla 

jej hodina. Len čo však porodí dieťa, nespomína viac na úzkosť pre 

radosť, že na svet prišiel človek. Aj vy máte teraz zármutok, ale zasa vás 

uvidím a srdce sa vám bude radovať a vašu radosť vám nikto nevezme. 

V ten deň sa ma nebudete na nič pýtať. Amen, amen, hovorím vám, keď 

budete Otca o niečo prosiť v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste v 

mojom mene o nič neprosili. Proste teda a dostanete, aby vaša radosť 

bola úplná! 

 

Ježišovo víťazstvo nad svetom 

Toto som vám hovoril v obrazoch, ale prichádza hodina, keď vám už 

nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi rozprávať 

otvorene. V ten deň budete prosiť v mojom mene a nehovorím vám, že ja 

budem prosiť Otca za vás. Veď sám Otec vás miluje, lebo vy ste milovali 

mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha. Vyšiel som od Otca a prišiel 

som na svet; a znova opúšťam svet a idem k Otcovi. Jeho učeníci 

povedali: Hľa, teraz už hovoríš otvorene a nevyjadruješ sa v obrazoch. 

Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa niekto opytoval. 

Preto veríme, že si vyšiel od Boha. Ježiš im odpovedal: Teraz veríte? 

Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozpŕchnete na všetky strany, 

a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou. Toto 

som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženie, ale 

dúfajte, ja som premohol svet! 


