
FARSKÉ OZNAMY - 7. 5. 2018 –  13. 5. 2018 
 

Pondelok: Féria 
7. 5.   
 

Utorok: Féria  
8. 5.   18.00 + Mária Jančová 
 
  

Streda:  Féria 
9. 5.  18.00 + Eva, Anna, Ondrej, Miroslav Keštefran 
  

Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána, slávnosť – prikázaný sviatok 
10. 5.   18.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Jána 
  

Piatok:  Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a muč., za účasti detí 
11. 5.  18.00 + Jozef, Milan, Marián Koreň 
 

Sobota: Sv. Pankráca, mučeníka – ľubovoľná spomienka 
12. 5.  8.00 + Jozef, Ján, Eva Ratkoš 
 

Nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa  
13. 5.   10.00 – za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 
 

1. Z pohrebu Juraja Filipa obetovala rodina na kostol 100,- Eur a spolužiaci zosnulého 
obetovali na kostol 65,- Eur. Pán Boh odplať. 

2. Bohuznáma obetovala na kostol 100,- Eur. Pán Boh odplať. 
3. Zo sobáša Podhájecký – Mačingová 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. Vo štvrtok večer  po sv. omši do 20.00 bude otvorená farská knižnica a tiež vo 

štvrtok večer po sv. omši bude „ČAS na ČAJ“ – priestor na vzájomné stretnutie, 
porozprávanie... 

6. V piatok o 17.00 bude v pastoračnej miestnosti nácvik detských a mládežníckých 
piesní. 

7. V piatok od 19.00 – 21.00  stretntuie pre mladých do 6. ročníka vyššie. 
8. TV LUX pozýva na púť do Šaštína z príležitosti 10 výročia svojej existencie. Púť 

sa uskutoční v sobotu 19. mája 2018 v Šaštíne. Presný program nájdete na 
nástenke.  

9. Ďakujeme za upratovanie kostola sk.č. 5. 
10. Na budúcu sobotu budeme mať brigádu pri doupratovaní humna, garáže, drevárne 

a dielne, záhrady a priestoru medzi farou a zadným stavom - od 9.30 do 16.00.  
11. Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédia. 
12. Po sv. omši máme farské agapé pri kostole.  

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

ROK S EVANJELIOM 23 
 

Evanjelium podľa Matúša, kapitola 3 
 
Ján Krstiteľ 
V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ, ktorý kázal v judskej púšti: Kajajte sa, 
lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. — Je to ten, o ktorom bolo povedané 
ústami proroka Izaiáša: Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, 
vyrovnávajte mu chodníky. Ján mal odev z ťavej srsti a kožený opasok 
okolo bedier. Živil sa kobylkami a medom divých včiel. Vtedy prichádzali k 
nemu obyvatelia Jeruzalema, ba celého Judska a celého okolia Jordánu. 
Vyznávali svoje hriechy a on ich krstil v rieke Jordán. Keď zbadal, že aj 
mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k jeho krstu, povedal im: Vreteničie 
plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť pred budúcim hnevom? Prinášajte 
ovocie primerané pokániu a nemyslite si, že si môžete povedať: Máme otca 
Abraháma. Lebo hovorím vám, že Boh môže stvoriť Abrahámovi deti aj z 
týchto kameňov. Sekera je už položená na korene stromov. Každý strom, 
ktorý neprináša dobré ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa. Ja vás síce 
krstím vodou na pokánie, ale ten, čo prichádza po mne, je mocnejší ako ja. 
Nie som hoden ani len nosiť mu sandále. On vás bude krstiť Duchom 
svätým a ohňom. Má v ruke vejačku a prečistí namlátené zrno; pšenicu 
zhromaždí do sýpky, no plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. 
 
Pokrstenie Ježiša 
Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. 
Ján mu však chcel v tom zabrániť a povedal: Ja by som sa mal tebe dať 
pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne? Ale Ježiš mu odpovedal: Nechaj to teraz! 
Patrí sa nám vykonať všetko, čo je spravodlivé. A tak mu Ján už nebránil. 
Po krste Ježiš hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorili nebesia a videl 
Božieho Ducha, ktorý sťa holubica zostupoval naňho. A z neba zaznel hlas: 
Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie. 



Evanjelium podľa Matúša, kapitola 4 
 

Pokúšanie na púšti 
Nato Duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol pokúšal. Ježiš sa postil 
štyridsať dní a štyridsať nocí, až napokon celkom vyhladol. Prišiel k nemu 
pokušiteľ a povedal: Ak si Boží Syn, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali 
chleby. On mu však odpovedal: Je napísané: Človek bude žiť nielen z 
chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Diabol ho potom 
vzal do svätého mesta, postavil ho na chrámové cimburie a povedal mu: Ak 
si Boží Syn, vrhni sa dolu. Veď je napísané: Svojim anjelom prikáže o tebe, 
a vezmú ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň. Ježiš mu odpovedal: 
Napísané je však aj: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha. Nato ho diabol 
vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a 
povedal mu: Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi 
klaňať. Vtedy mu Ježiš odpovedal: Odíď, satan! Lebo je napísané: Pánovi, 
svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť. Tu ho diabol 
opustil a vtom prišli anjeli, ktorí mu posluhovali. 
 

Začiatky činnosti v Galilei 
Keď Ježiš počul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Zanechal Nazaret a 
usadil sa v prímorskom Kafarnaume na území Zabulóna a Neftalima, aby sa 
splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: Krajina Zabulón a krajina Neftalim, na 
ceste k moru za Jordánom, pohanská Galilea. Ľud bývajúci v temnotách 
uvidel veľké svetlo a tým, čo sedeli v tmavej krajine smrti, vyšlo svetlo. 
Odvtedy začal Ježiš kázať: Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. 
 

Povolanie prvých učeníkov 
Keď Ježiš išiel popri Galilejskom mori, uvidel dvoch bratov: Šimona, ktorý 
sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako hádzali siete do mora. Boli totiž 
rybári. Zavolal ich: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Obaja hneď 
nechali siete a nasledovali ho. O kúsok ďalej videl druhých dvoch bratov, 
Jakuba, Zebedejovho syna, a jeho brata Jána, ako so svojím otcom 
Zebedejom opravovali na lodi siete. Aj ich povolal a oni hneď nechali loď aj 
otca a nasledovali ho. 
 

Účinkovanie v Galilei 
Ježiš chodil po celej Galilei a učil v ich synagógach. Kázal evanjelium o 
kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľuďmi. Chýr o 
ňom sa rozšíril po celej Sýrii. Prinášali k nemu všetkých chorých, 
postihnutých rôznymi neduhmi a utrpením, posadnutých, námesačných a 
ochrnutých. A on ich uzdravoval. Išli za ním mnohé zástupy z Galiley a 
Desaťmestia, z Jeruzalema, Judska a Zajordánska. 

Gaudete et exsultate – Radujte sa a jasajte. 
 

V deň slávnosti Zvestovania Pána, ktorá bola tento rok preložená na 9. apríl, 
bola zverejnená nová apoštolská exhortácia pápeža Františka o povolaní k 
svätosti v súčasnom svete Gaudete et exsultate – Radujte sa a jasajte. Svätý 
Otec v nej predstavuje svätosť ako jedinečné osobné povolanie od Boha pre 
každého človeka. Cestu ku svätosti vysvetľuje slovami samotného Ježiša. 
 

Z prvej kapitoly: Povolanie k svätosti 
„V liste Hebrejom sa spomínajú rozličné svedectvá, ktoré nás oduševňujú: 
«Vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou» (Hebr 12,1). Hovorí sa 
tam o Abrahámovi, Sáre, Mojžišovi, Gedeonovi, a viacerých ďalších (por. Hebr 
11) a predovšetkým tam zaznieva pozvanie, aby sme si uvedomili, že sme 
«obklopení oblakom svedkov» (Hebr 12,1), ktorí nás povzbudzujú, aby sme sa 
nezastavili na ceste a pobádajú nás, aby sme kráčali až do cieľa. A medzi nimi 
môže byť naša vlastná mama, stará mama a ďalšie blízke osoby (por. 2 Tim 
1,5). Možno ich život nebol vždy dokonalý, predsa však, aj uprostred 
nedokonalostí a pádov, nasledovali Pána a mali v ňom záľubu.“ (GE 3) 
 

„Nemyslime len na tých, ktorí sú už blahoslavení alebo svätorečení. Duch 
Svätý svätosť rozlieva všade, na svätý ľud verný Bohu, pretože «Bohu sa 
zapáčilo posväcovať a spasiť ľudí nie každého osve, bez akéhokoľvek 
vzájomného spojenia, ale vytvoriť z nich ľud, ktorý by ho pravdivo poznal a 
sväto mu slúžil». Pán v dejinách spásy zachránil jeden ľud. Plná identita 
nejestvuje bez prináležitosti k ľudu. Preto sa nik nespasí sám, ako izolovaný 
jednotlivec, ale Boh nás povoláva s tým, že berie do úvahy zložitú spleť 
medziosobných vzťahov, ktoré sa vytvárajú v ľudskom spoločenstve: Boh chcel 
vstúpiť do ľudovej dynamiky, do dynamiky ľudu.“ (GE 6) 
 

„Páči sa mi vidieť svätosť v ľude trpezlivého Boha: v tých ženách, ktoré s 
veľkou láskou vychovávajú svoje deti, v tých mužoch, ktorí pracujú, aby 
domov priniesli chlieb, v chorých, v staručkých rehoľniciach, ktoré sa stále 
usmievajú. V tejto stálosti kráčania vpred, nasledovania deň za dňom vidím 
svätosť zápasiacej Cirkvi. Je to mnoho ráz svätosť «z vedľajších dverí», tých, 
ktorí žijú medzi nami a sú odrazom Božej prítomnosti, alebo - aby som použil 
iný výraz - «strednej triedy svätosti».“ (GE 7) 
 

„... to, čo sa chce pripomenúť touto exhortáciou, je predovšetkým povolanie k 
svätosti, ktoré Pán predkladá každému jednému z nás, to povolanie, ktoré sa 
obracia aj na teba: «Buďte svätí, lebo ja som Svätý» (Lv 11,44; 1 Pt 1,16). 
Druhý vatikánsky koncil to dôrazne vyzdvihol: «Všetci veriaci v Krista 
akéhokoľvek povolania a stavu, vystrojení toľkými a takými spasiteľnými 
prostriedkami, sú Pánom povolaní, každý svojou cestou, na takú dokonalú 
svätosť, ako je dokonalý sám Otec».“ (GE 10) 


