
FARSKÉ OZNAMY - 9. 4. 2018 –  15. 4. 2018 
 

Pondelok: Zvestovanie Pána, slávnosť 
9. 4.  18.00 + Július 
 

Utorok: Féria 
10. 4.   18.00 + Ján Jančo 
   

Streda:  Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka 
11. 4.  8.00 - za živé a zomrelé spolusestry 
  

Štvrtok: Féria, adorácia  
12. 4.   18.00 + Vladimír 
   

Piatok:  Féria, sv. omša za účasti detí 
13. 4.  18.00 + Martin, Mária a Anna Koreň 
 

Sobota: Féria 
14. 4.  8.00 + Peter 
 

Nedeľa:  Tretia veľkonočná nedeľa  
15. 4.   10.00 – za veriacich farnosti 
 

 

Príležitostné oznamy: 

1. Veľká vďaka za Vašu štedrosť a ochotu – 2x24 hodín modlitieb za farnosť, 
každodenný pôst, za sladkosti a pôstne krabičky v ktorých bolo 235,34,- 
EUR. 

2. V Božom hrobe sa vyzbieralo 140,70,- Eur. Pán Boh odplať. 
3. Z rodiny Halahijovej obetovali na kostol 50,- EUR. Pán Boh odplať. 
4. V utorok o 16.00 na fare stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. 

prijímanie. 
5. V stredu po sv. omši budeme  čítať spoločne evanjelium na fare. 
6. V piatok o 16.30 v pastoračnej miestnosti nácvik detských a mládežníckych 

piesní. 
7. Upratovanie kostola poprosíme skupinu č.4: Štefánia Lehotská, Mária 

Bartková ml., Edita Chovanová, Jolana Petrovičová, Viera Šimunková. 
8. Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár. 

 

 

 

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

ROK S EVANJELIOM 19 
 

Evanjelium podľa Marka, kapitola 13 
 

Predpoveď skazy chrámu 
Keď Ježiš vychádzal z chrámu, povedal mu jeden z jeho učeníkov: Pozri, učiteľ, 
aké kamene a aké stavby! Ježiš odpovedal: Vidíš tieto mohutné stavby? Nezostane 
tu kameň na kameni, všetko bude zbúrané. 
 

Začiatok útrap 
Keď potom sedel na Olivovom vrchu oproti chrámu a boli sami, pýtali sa Peter, 
Jakub, Ján a Ondrej: Povedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie toho, že sa 
to všetko začína plniť? Nato im Ježiš začal hovoriť: Dajte si pozor, aby vás nikto 
nezviedol. Mnohí prídu v mojom mene a budú vám hovoriť: Ja som! — a zvedú 
mnohých. Keď budete počuť správy o vojnách a chýry o bojoch, neľakajte sa! To 
sa musí stať, ale to ešte nebude koniec. Národ povstane proti národu, kráľovstvo 
proti kráľovstvu. Na mnohých miestach budú zemetrasenia a nastane hlad. To bude 
začiatok útrap. Vy sa však majte na pozore. Pre mňa vás budú vydávať súdom, 
budú vás v synagógach biť, budete stáť pred vládcami a kráľmi, aby ste im vydali 
svedectvo. Ale najskôr sa musí hlásať evanjelium všetkým národom. Keď vás budú 
viesť, aby vás vydali, nerobte si vopred starosti, čo budete hovoriť. Ale hovorte to, 
čo vám v tej chvíli bude dané. Lebo nebudete hovoriť vy, ale Duch Svätý. Brat 
vydá na smrť brata a otec dieťa. Aj deti sa postavia proti rodičom a pripravia ich o 
život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Kto však vydrží do konca, bude 
spasený. 
 

Veľké súženie 
Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na mieste, kde nemá byť — kto číta, nech 
rozumie — vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utekajú do hôr. Kto bude na streche, 
nech neschádza vziať si niečo z domu. A kto bude na poli, nech sa nevracia domov 
vziať si šaty. Beda ťarchavým ženám a matkám, ktoré budú v tých dňoch pridájať. 
Modlite sa, aby sa to nestalo v zime! V tých dňoch totiž bude také súženie, aké od 
počiatku, keď Boh stvoril svet, až doteraz nebolo a ani nebude. A keby Pán tie dni 
neskrátil, nikto by sa nezachránil. Ale pre vyvolených, ktorých si vybral, skrátil tie 
dni. Ak vám vtedy niekto povie: Pozrite, tu je Kristus!, alebo: Hľa, tam je! — 
neverte. Prídu totiž falošní mesiáši a falošní proroci, ktorí budú robiť znamenia a 
divy, aby, pokiaľ možno, zviedli vyvolených. Vy si však dajte pozor. Všetko som 
vám vopred povedal. 

 
 



Príchod Syna človeka 
V tých dňoch, po tom súžení, zatmie sa slnko a mesiac nevydá svit. Z neba budú 
padať hviezdy a mocnosti, ktoré sú v nebesiach, sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna 
človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. Vtedy vyšle anjelov a 
zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch svetových strán, od kraja zeme až po kraj 
neba. 
 

Poučenie z figovníka 
Od figovníka si vezmite poučenie! Keď jeho ratolesť omladne a objavia sa listy, 
viete, že leto je blízko. Tak aj vy, keď zbadáte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko, 
predo dvermi. Amen, hovorím vám, že toto pokolenie sa nepominie, kým sa toto 
všetko nestane. Nebo i zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. O tom 
dni alebo hodine však nevie nikto — ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec. 
 

Výzva bedliť 
Majte sa na pozore, bedlite! Veď neviete, kedy príde ten čas. Je to ako s človekom, 
ktorý odcestoval z domu a svojim služobníkom určil, čo majú robiť. Každému dal 
prácu a vrátnikovi prikázal, aby bedlil. Bedlite teda, lebo neviete, kedy príde pán 
domu, či večer, uprostred noci, alebo keď zaspieva kohút, alebo ráno. Nech vás 
nenájde spať, keď príde nečakane! Čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bedlite! 
 
Sviatočný príhovor slovenského kardinála Tomka: Veľká noc – sviatok viery 
 

My sa voláme a sme kresťania, lebo sa hlásime k osobe a  posolstvu  Ježiša 
z Nazaretu, ktorého nazývame prímením Kristus, to je Pomazaný (Christos). 
Vieme, že to bola historická osoba, nielen veľký človek ako viacero ľudí 
v dejinách, ale veríme, že bol a je Boh. Ježiš je teda, ako to vyznávame „Boh 
a človek“ - Boží Syn, ktorý sa stal človekom, pred dvetisíc rokmi sa narodil 
v Betleheme a pôsobil v kraji, ktorý aj dnes poznáme, zomrel  v známom meste 
Jeruzaleme. V piatok pred židovskou Veľkou nocou dosiahli židovskí vedúci 
u rímskej okupačnej vrchnosti jeho odsúdenie na smrť, pribili ho na kríž, kde 
skončil svoj život v ukrutných bolestiach. Rímsky vojak zistil jeho ozajstnú smrť 
tým, že mu kopijou prebodol bok, z ktorého vyšla krv a voda. Pochovali ho do 
kamenného hrobu, ktorý uzavreli ťažkou skalou. Na tretí deň (ktorý sme my 
kresťania nazvali „deň  Pánov“ - „dies dominica“) včas ráno našli zbožné ženy hrob 
otvorený a prázdny. 
 

Čo sa vlastne stalo s mŕtvym Ježišom z Nazaretu? Počas svojho života spravil rôzne 
zázraky, ktorými chcel potvrdiť svoju ľudskú a božskú prirodzenosť. Ale smrť na 
kríži a kamenný hrob sa zdali pochovať každú vieru, ba aj nádej. Bola to najväčšia 
skúška aj pre verných apoštolov, mužov viery. 
 

Ježiš však prichádza v ústrety ťažko skúšanej viere. Tak to bolo za jeho 
pozemského pobytu v týchto dramatických chvíľach a tak je to aj v  prípade 
oslabenej viery každého človeka. Ako tvrdí novozákonný spis „Skutky apoštolov“, 

ktorý je takmer súčasný s dobou  Ježiša Krista, „po svojom umučení Ježiš poskytol 
(apoštolom) mnoho dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril 
o Božom kráľovstve“ (Sk 1,3). Apoštol Peter prehlasuje: „Boh ho tretieho dňa 
vzkriesil a dal mu, aby sa zjavil – nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých Boh 
vopred určil“ (Sk 10,40). Evanjelista Marek ako ozajstný kronikár podáva správu 
o iných zjaveniach vzkrieseného Ježiša: Márii Magdaléne, zbožným ženám, dvom 
učeníkom na ceste do Emaus, jedenástim apoštolom, medzi nimi aj pochybujúcemu 
Tomášovi, neskôr zas loviacim ryby pri Genezaretskom jazere. 
 

Ježiš sa teda  po svojom vzkriesení ukázal mnohým svedkom. Ako keby chcel 
posilniť slabú vieru všetkých, ktorí behom budúcich storočí budú azda mať nejaké 
pochybnosti. Prichádza na pomoc aj dnešným ľuďom, keď osloví apoštola Tomáša, 
ktorý sa v mnohom podobá moderným pochybovačom. Keď totiž Tomášovi ostatní 
apoštoli rozprávajú, ako sa stretli so vzkrieseným Ježišom, odmietne ich svedectvo: 
„Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho 
boku, neuverím.“ Naozaj, chladný racionálne založený človek, ako sú mnohí aj 
v našej dobe. Pri najbližšom stretnutí so všetkými apoštolmi, vzkriesený Ježiš 
vyzve Tomáša: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho 
boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Evanjelium nám nezaznačilo, či Tomáš 
spravil tie gestá, ale prináša nám jeho výraznú odpoveď: „Pán môj a Boh môj!“ Je 
to plné vyznanie viery, že Ježiš je jeho Pán a jeho Boh. Ako hovorí sv. Augustín, 
Tomášova začiatočná neviera  pomohla potom mnohým neveriacim k tomu, aby sa 
obrátili a uverili (pozri Jn 20, 29). 
 

Pre mnohých dnešných ľudí sú dôležité slová, ktorými Ježiš odpovie Tomášovi: 
„Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ Blahoslavení 
sme aj my, ktorí sme nevideli, a uverili. My veríme Ježišovi, lebo vstal z mŕtvych 
a aj dnes žije. Ako hovorí Písmo: „Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera“ 
(Rim 6,9). „On žije“ – to je radostná zvesť, blahozvesť, ktorú nám i všetkým 
generáciám odovzdali viery hodní svedkovia  jeho vzkriesenia. Preto sa radujeme. 
Veľká noc je teda sviatok radosti a zároveň sviatok nádeje. Kristus vstal z mŕtvych 
a viac neumiera, ale žije s nami, ako to sám prisľúbil: „Ja som s vami až do 
skončenia sveta“. Jeho zmŕtvychvstanie dáva nám istotu, že aj nás čaká po smrti 
večný život. On žije a pripravil nám odmenu vo večnosti. 
 

Veľká noc je teda výzvou pre nás všetkých, aby sme neboli ako neveriaci Tomáš, 
ani skleslí na duchu ako emauzskí učeníci. Sv. Pavol, ktorý podobne ako my 
nestretol na zemi fyzického Ježiša Krista, nás upozorňuje na novú životnú energiu, 
ktorú sme v krste dostali: „Krstom v jeho smrti sme boli spolu s ním pochovaní, 
aby sme aj my, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych, žili novým životom“ (Rim 
6,4). 
 

Drahí priatelia, vo vzkriesenom Kristovi a s ním povstaňme aj my k novému životu 
a novej nádeji! Prajem vám radostné „aleluja“! 
Jozef kard. Tomko 


