
FARSKÉ OZNAMY - 2. 4. 2018 –  8. 4. 2018 
 

Pondelok: Veľkonočný pondelok 
2. 4.  9.00 – za Božiu pomoc pre súrodencov 
 

Utorok: Veľkonočný utorok 
3. 4.   18.00 + z rodiny Bartkovej a Koreňovej 
   

Streda:  Veľkonočná streda 
4. 4.  8.00 + svokrovci a + Ondrej a František 
  

Štvrtok: Veľkonočný štvrtok, adorácia za kňazské povolania 
5. 4.   18.00 + Anton a Anna a ich priatelia 
  

Piatok:  Veľkonočný piatok, sv. omša za účasti detí 
6. 4.  18.00 + Peter 
 

Sobota: Veľkonočná sobota 
7. 4.   
 

Nedeľa:  Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva 
8. 4.   10.00 – za veriacich farnosti 
 

 

Príležitostné oznamy: 

1. Veľká vďaka všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k sláveniu 
Veľkonočných sviatkov.  

2. Bohuznáma obetovala pre potreby farnosti 20,- EUR. Pán Boh odplať. 
3. Stretnutie mladých Spišskej diecézy sa uskutoční na budúcu sobotu v Spišskej 

Novej Vsi – záujemci nech sa do stredy prihlásia u Ľubka Girášeka. 
4. V utorok budú mať prvoprijímajúce deti stretnutie o 16.00. Prosím deti z oboch 

skupiniek, aby prišli na toto stretnutie. 
5. Piatok po sv. omši stretnutie mladých na fare. 
6. Pobožnosť Fatimskej soboty sa pomodlíme v nedeľu ráno pred sv. omšou o 9.25.  
7. Prvý piatok v mesiaci ku chorým pôjdem v piatok od 9.00, spovedať budem 

30’pred každou sv. omšou. 
 

„Milovaní brati a sestry, nech Vzkriesenie Ježiša Krista prežiari Vaše 
srdcia a naplní Vás slobodou milovať a žiť oslávený život. To Vám zo 

srdca prajem a vyprosujem od Zmŕtvychvstalého. Ďakujem za Vás, 
modlím sa za Vás a žehnám Vám.“ 

 

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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Triumfálny príchod do Jeruzalema 
Keď sa blížili k Jeruzalemu, pri Betfagé a Betánii blízko Olivovému vrchu poslal 
dvoch svojich učeníkov a prikázal im: Choďte do dediny pred vami. Hneď ako ta 
vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom dosiaľ nijaký človek nesedel. 
Odviažte ho a priveďte! Ak sa vás niekto spýta: Čo to robíte? , odpovedzte: Pán ho 
potrebuje, ale hneď ho sem zasa vráti. Učeníci išli, našli osliatko uviazané o bránku 
vonku na ceste a odviazali ho. Niektorí z tých, čo tam stáli, sa ich opýtali: Čo to 
robíte, prečo odväzujete osliatko? No keď povedali, ako im hovoril Ježiš, nechali 
ich. Učeníci priviedli osliatko k Ježišovi. Prehodili naň svoje plášte a on si naň 
sadol. Mnohí prestierali na cestu svoje plášte a iní hádzali ratolesti nasekané v poli. 
Tí, čo šli pred ním i za ním, volali: Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene 
Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Hosanna na 
výsostiach! Potom vošiel do Jeruzalema, do chrámu. Všetko si poprezeral a pretože 
už bol večer, odišiel s Dvanástimi do Betánie.  
 

Prekliatie figovníka 
Keď na druhý deň odišli z Betánie, vyhladol. Vtom z diaľky zbadal figovník plný 
lístia. Šiel sa pozrieť, či na ňom niečo nenájde. Keď sa k nemu priblížil, okrem 
listov nenašiel nič, lebo nebol čas fíg. Povedal mu: Nech z teba už nikto nikdy viac 
neje ovocie. Jeho učeníci to počuli.  
 

Vyčistenie chrámu 
Tak prišli do Jeruzalema. Keď vstúpil do chrámu, začal vyháňať tých, čo v chráme 
predávali a kupovali. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov 
pulty. Nedovolil, aby niekto niečo prenášal cez chrám. Učil ich a hovoril: Či nie je 
napísané: Môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy? Vy ste 
však z neho urobili pelech lotrov! Počuli to veľkňazi a zákonníci a hľadali spôsob, 
ako ho zahubiť. Báli sa ho však, lebo všetok ľud obdivoval jeho učenie. Keď sa 
zvečerilo, odišli z mesta.  
 

Poučenie od figovníka 
Zavčas ráno, keď prechádzali okolo figovníka, všimli si, že je od koreňa celkom 
vyschnutý. Vtedy sa Peter rozpomenul a povedal mu: Majster, pozri! Figovník, 
ktorý si preklial, vyschol. Ježiš im odpovedal: Majte vieru v Boha! Amen, hovorím 
vám, keby niekto prikázal tomuto vrchu: Zdvihni sa a zrúť sa do mora! , a 
nezapochyboval by v srdci, ale veril by, že čo vyslovil, sa stane, splní sa mu to. 



Preto vám hovorím: Všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete 
mať. Keď sa chystáte na modlitbu, odpúšťajte všetko, čo proti niekomu máte, aby 
aj vám váš Otec na nebesiach odpustil vaše previnenia.  
 

Spor o Ježišovu právomoc 
Zase sa vrátili do Jeruzalema. Keď prechádzal chrámom, prišli k nemu veľkňazi, 
zákonníci a starší a položili mu otázku: Akou mocou to robíš? Alebo kto ti dal moc, 
aby si to robil? Ježiš im povedal: Dám vám jednu otázku. Ak mi odpoviete, aj ja 
vám poviem, akou mocou to robím. Bol Jánov krst z neba, alebo od ľudí? 
Odpovedzte mi! A oni medzi sebou uvažovali takto: Ak povieme, že z neba, povie: 
Prečo ste mu teda neuverili? Ale povedať: Od ľudí, báli sa zástupu, lebo všetci 
pokladali Jána za proroka. Preto Ježišovi odpovedali: Nevieme. A Ježiš im povedal: 
Ani ja vám teda nepoviem, akou mocou robím tieto veci. 
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Podobenstvo o zlých vinohradníkoch 
A začal hovoriť v podobenstvách: Človek vysadil vinicu, ohradil ju plotom, pod lis 
vykopal žľab a postavil vežu. Potom vinicu prenajal vinohradníkom a odcestoval. 
V čase oberačky poslal k vinohradníkom sluhu, aby od nich prevzal podiel 
z výnosu vinice. No oni ho chytili, zbili a poslali späť naprázdno. Znova k nim 
poslal iného sluhu. Tomu rozbili hlavu a potupili ho. Nato poslal ďalšieho, toho 
zabili. Aj mnoho iných; jedných zbili, iných zabili. Mal ešte jedného milovaného 
syna. Nakoniec k nim poslal aj toho, pretože si povedal: Iste budú mať rešpekt pred 
mojím synom! No vinohradníci si povedali: Toto je dedič! Poďte, zabime ho a 
dedičstvo bude naše! Tak ho chytili, zabili a vyhodili z vinice. Čo potom urobí 
majiteľ vinice? Príde, zahubí vinohradníkov a vinicu dá iným. Či ste nečítali 
v Písme: Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom. Pán to urobil, 
je to obdivuhodné v našich očiach? Snažili sa ho zmocniť, lebo pochopili, že to 
podobenstvo povedal o nich. Mali však strach pred ľuďmi, preto ho nechali a odišli.  
 

Spor o dani 
Poslali k nemu niekoľkých farizejov a herodiánov, aby ho podchytili v reči. Tí 
prišli a povedali mu: Učiteľ, vieme, že hovoríš pravdu a neberieš ohľad na nikoho, 
lebo sa nepozeráš na osobu človeka, ale učíš verne Božej ceste. Je dovolené dávať 
daň cisárovi, či nie? Máme dávať, alebo nemáme dávať? On však spoznal ich 
pokrytectvo a odpovedal im: Prečo ma pokúšate? Prineste mi denár, aby som ho 
videl! Keď mu ho priniesli, spýtal sa ich: Čí je to obraz a nápis? Odpovedali: 
Cisárov! A Ježiš im povedal: Čo je cisárovo, dajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu! 
Veľmi sa tomu čudovali.  
 

Spor o vzkriesenie 
Prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že vzkriesenie nejestvuje, a spýtali sa ho: 
Učiteľ, Mojžiš nám napísal: Ak niekomu zomrie brat a zanechá po sebe manželku 
bez dieťaťa, nech sa s ňou ožení jeho brat a splodí svojmu bratovi potomstvo. Bolo 

sedem bratov. Oženil sa prvý, zomrel a nezanechal potomstvo. Vzal si ju druhý, 
zomrel a ani on nezanechal potomstvo. Rovnako tretí. A tak postupne ani jeden 
z nich nezanechal potomstvo. Ako posledná zo všetkých zomrela aj žena. Komu 
z nich bude patriť žena pri vzkriesení, keď vstanú? Veď siedmi ju mali za 
ženu! Ježiš im odpovedal: Neblúdite preto, že nepoznáte Písmo, ani Božiu moc? 
Veď keď ľudia vstanú z mŕtvych, nebudú sa ani ženiť, ani vydávať, ale budú ako 
nebeskí anjeli. Pokiaľ ide o vzkriesenie, nečítali ste v Mojžišovej knihe o horiacom 
kre, ako povedal Boh Mojžišovi: Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba? 
Veď Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých! Veľmi sa mýlite!  
 

Veľké prikázanie 
Jeden zo zákonníkov, ktorý vypočul tento spor, podišiel bližšie, lebo si všimol, že 
Ježiš im odpovedal výstižne. Spýtal sa ho: Ktoré prikázanie je zo všetkých 
najdôležitejšie? Ježiš odpovedal: Najdôležitejšie je toto: Počuj, Izrael! Pán, náš 
Boh, je jediný Pán! Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou 
dušou, celou mysľou a celou silou! Druhé je toto: Milovať budeš svojho blížneho 
ako seba samého! Iného väčšieho prikázania ako sú tieto, niet. Zákonník mu 
povedal: Správne, učiteľ, povedal si pravdu! Jediný je a okrem neho iného niet! A: 
Milovať ho celým srdcom, celým rozumom i celou silou a milovať blížneho ako 
seba samého je viac ako všetky spaľované a ostatné obety. Keď Ježiš videl, že 
múdro odpovedal, povedal mu: Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. Potom sa ho 
už nik neodvážil vypytovať.  
 

Spor o Dávidovho syna 
Keď Ježiš učil v chráme, povedal: Ako môžu zákonníci tvrdiť, že Kristus je 
Dávidovým synom? Veď sám Dávid povedal vo Svätom Duchu: Pán povedal 
môjmu Pánovi: Sadni si po mojej pravici, kým ti nepoložím nepriateľov pod nohy! 
Sám Dávid ho nazýva Pánom, ako potom môže byť jeho synom? A veľký zástup ho 
s radosťou počúval.  
 

Výstraha pred zákonníkmi 
Keď Ježiš učil, hovoril im: Varujte sa zákonníkov, čo radi chodia v dlhých rúchach, 
vyžadujú pocty na námestiach, popredné sedadlá v synagógach a čestné miesta na 
hostinách, čo vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Takých postihne 
prísnejší trest!  
 

Obeta chudobnej vdovy 
Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozoroval, ako do nej ľudia hádžu 
peniaze. Mnohí majetní dávali veľa. Tu prišla jedna chudobná vdova a vhodila dve 
drobné mince, dovedna kvadrant. Zavolal si učeníkov a povedal im: Amen, 
hovorím vám, že táto chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní, ktorí hádzali do 
pokladnice. Všetci tam dali zo svojho prebytku, ona však pri svojej chudobe dala 
všetko, čo mala na svoje živobytie. 
 


