
FARSKÉ OZNAMY - 5. 2. 2018 –  11. 2. 2018 
 

Pondelok: Sv. Agáty, panny a mučenice - spomienka 
5. 2.  17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Evku 
 

Utorok: Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov mučeníkov - spomienka 
6. 2.  17.00 + Mária a Ján Kyseľ 
   

Streda:       Féria 
7. 2.                 17.00 + z rodiny Jančovej 
  

Štvrtok:         Sv. Jozefína Bakhity, panny – ľub. spomienka, adorácia 
8. 2.   17.00 + z rodiny Kohútovej 
  

Piatok:  Féria – sv. omša za účasti detí 
9. 2.   17.00 – za poďakovanie Pánu Bohu z rodiny Krajčiovej 
 

Sobota: Sv. Školastiky, panny - spomienka 
10. 2.  8.00 + Ján a Mária Žiak 
 

Nedeľa: Šiesta nedeľa v cezročnom období 
11. 2.   10.00 – za veriacich farnosti 
    

Príležitostné oznamy: 

1. Rodina Krupová prispela na kostol 20,- Eur. Srdečná vďaka. 
2. Štvrtok 8. 2. 2018 je „Deň modlitby za obete obchodovania s ľuďmi“, 

budeme myslieť na tento úmysel pri spoločnej adorácii. 
3. V piatok 9.2. pozývam členov Pastoračnej rady farnosti na stretnutie, ktoré 

bude po sv. omši na farskom úrade. 
4. Budúca nedeľa je 26. Svetový deň chorých – pri sv. omši budem udeľovať 

pomazanie chorých. Ak je to možné skúsme poslúžiť našim chorým 
doprovodom do kostola, aby sa mohli na tejto sv. omši zúčastniť – pred sv. 
omšou budem spovedať tých, ktorí chcú prijať sv. pomazania chorých 
a potrebujú prijať sv. zmierenia. 

5. Na budúcu nedeľu po sv. omši pozývam v kostole na stretnutie rodičov 
prvoprímajúcich detí a pripomínam, že piatkové sv. omše za účasti detí sú 
určené aj ako príprava na prvé sv. prijímanie. 
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Evanjelium podľa Jána, kapitola 17  
 
Ježišova veľkňazská modlitba 
Keď to Ježiš povedal, zdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, prišla hodina; 
osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba. A ako si mu dal moc nad každým 
telom, tak nech on dá večný život všetkým, ktorých si mu dal. A večný život 
je v tom, aby poznali teba, jediného, pravého Boha i toho, ktorého si poslal, 
Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi tým, že som dokonal dielo, ktoré si 
mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal pri 
tebe, skôr ako povstal svet! Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal 
zo sveta. Boli tvoji, dal si ich mne a zachovali tvoje slovo. Teraz spoznali, 
že všetko, čo si mi dal, je od teba; lebo slová, ktoré si dal ty mne, odovzdal 
som im, oni ich prijali a spoznali v pravde, že som vyšiel od teba a uverili, 
že si ma ty poslal. Prosím za nich. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si 
mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje a ja 
som v nich oslávený. Už viac nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem 
k tebe, Svätý Otče, zachovávaj ich v tvojom mene, ktoré si mi dal, aby boli 
jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, 
ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn 
zatratenia, aby sa splnilo Písmo. Teraz idem k tebe a toto hovorím vo svete, 
aby mali v sebe moju radosť, a to úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich 
znenávidel, pretože nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, 
aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, 
ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich v pravde; tvoje slovo je pravda! Ako 
si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta. A posväcujem sa 
pre nich, aby aj oni boli posvätení v pravde. Neprosím však len za nich, ale 
aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa; aby všetci boli jedno, ako ty, 
Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty 
poslal. A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my 
jedno — ja v nich a ty vo mne, aby boli tak dokonale jedno, aby svet poznal, 
že si ma ty poslal a zamiloval si si ich tak ako mňa. Otče, chcem, aby aj tí, 
ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja; aby videli moju slávu, 
ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta. Spravodlivý 



Otče, svet ťa nepoznal, ale ja som ťa poznal a aj títo poznali, že si ma ty 
poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ho ohlásim, aby v nich bola láska, 
ktorou si ma miloval a aby som ja bol v nich. 
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Zajatie Ježiša 
Keď to Ježiš povedal, vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedrón, kde bola 
záhrada. Vošiel do nej on i jeho učeníci. O tom mieste však vedel aj Judáš, 
jeho zradca, lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. Judáš 
vzal kohortu vojakov aj sluhov veľkňazov a farizejov a prišli ta s fakľami, 
lampášmi a zbraňami. No Ježiš, pretože vedel o všetkom, čo sa malo s ním 
stať, podišiel a opýtal sa ich: Koho hľadáte? Odpovedali mu: Ježiša 
Nazaretského. On im povedal: Ja som! Aj Judáš, jeho zradca, bol s nimi. 
Len čo im Ježiš povedal: Ja som!, cúvli a padli na zem. Znova sa ich teda 
opýtal: Koho hľadáte? Odpovedali: Ježiša Nazaretského! Ježiš odpovedal: 
Povedal som vám: Ja som! Ak teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť! Aby 
sa naplnilo slovo, ktoré povedal: Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani 
jedného. Vtedy Šimon Peter, ktorý mal meč, vytasil ho, sekol ním 
veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. Ten sluha sa volal Malchos. Ale 
Ježiš povedal Petrovi: Schovaj meč do pošvy! Azda nemám vypiť kalich, 
ktorý mi dal Otec? 
 
Ježiš pred veľkňazom 
Oddiel vojakov s veliteľom a sluhovia Židov chytili Ježiša, zviazali ho a 
odviedli najprv k Annášovi; bol totiž tesťom Kajfáša, ktorý bol v tom roku 
veľkňazom. A práve Kajfáš poradil Židom, že bude lepšie, keď jeden človek 
zomrie za ľud. 
 
Peter zapiera Ježiša 
Šimon Peter spolu s iným učeníkom nasledoval Ježiša. Ten učeník bol 
známy veľkňazovi a vošiel s Ježišom do veľkňazovho nádvoria. Peter však 
stál vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, ktorý sa poznal s 
veľkňazom, vyšiel, prehovoril s vrátničkou a voviedol Petra. Tu vrátnička 
povedala Petrovi: Nie si aj ty jeden z učeníkov toho človeka? Peter 
odpovedal: Nie som. Stáli tam aj sluhovia a pomocníci, ktorí si nakládli 
oheň a zohrievali sa, lebo bola zima. Bol tam s nimi aj Peter a zohrieval sa. 
 
 

Vypočúvanie Ježiša 
Veľkňaz sa vypytoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. Ježiš mu 
odpovedal: Ja som svetu hovoril verejne. Vždy som učil v synagóge a v 
chráme, kde sa schádzajú všetci Židia a nič som nehovoril tajne. Prečo sa 
teda spytuješ mňa? Opýtaj sa tých, čo počúvali, čo som im hovoril! Oni 
vedia, čo som hovoril! Keď to povedal, jeden z pomocníkov, ktorý tam stál, 
udrel Ježiša po tvári a povedal: Takto odpovedáš veľkňazovi? Ježiš mu 
odpovedal: Ak som zle povedal, vydaj svedectvo o zlom, ale ak dobre, 
prečo ma biješ? Potom ho Annáš zviazaného poslal k veľkňazovi Kajfášovi. 
 
Opätovné Petrovo zapretie 
Šimon Peter stál a zohrieval sa. Opýtali sa ho: Nie si aj ty jeden z jeho 
učeníkov? On zaprel a povedal: Nie som. Jeden z veľkňazových sluhov, 
príbuzný toho, ktorému Peter odťal ucho, povedal: Vari som ťa nevidel s 
ním v záhrade? Peter však znova zaprel — a hneď nato zaspieval kohút. 
 
Ježiš pred Pilátom 
Od Kajfáša odviedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo včasráno. Oni však 
nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili a aby mohli jesť 
veľkonočného baránka. Pilát teda vyšiel von k nim a opýtal sa: Akú žalobu 
vznášate proti tomuto človeku? Odpovedali mu: Keby nebol zločincom, 
nevydávali by sme ti ho. Pilát im odpovedal: Vezmite si ho vy a súďte podľa 
svojho zákona! Židia mu na to: My nemáme právo nikoho usmrtiť, aby sa 
naplnilo Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou má zomrieť. Pilát 
teda opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a opýtal sa ho: Ty si 
kráľ Židov? Ježiš odpovedal: Hovoríš to sám od seba, alebo ti to o mne 
povedali iní? Pilát odpovedal: Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa 
vydali. Čo si vykonal? Ježiš odpovedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto 
sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za 
mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je 
odtiaľto. Nato mu Pilát povedal: Tak predsa si kráľ? Ježiš odpovedal: Ty 
hovoríš, že som kráľ. Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby 
som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Pilát 
mu povedal: Čo je pravda?! Ako to povedal, opäť vyšiel k Židom a vyhlásil 
pred nimi: Ja na ňom nenachádzam nijakú vinu. Je však u vás zvykom, že 
vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám 
prepustil židovského kráľa? Oni znova skríkli: Nie toho, ale Barabbáša! 
Barabbáš bol však zbojník. 


