
FARSKÉ OZNAMY - 4. 6. 2018 –  10. 6. 2018 
 

Pondelok: Féria 
4. 6.   
 

Utorok: Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka , spomienka 
5. 6.   18.00 + Mária Miláčková, mesačná 
 
  

Streda:  Sv. Norberta, biskupa, ľubovoľná spomienka 
6. 6.  18.00 + z rodiny Majerčíkovej a Kyselovej 
  

Štvrtok: Féria, adorácia za duchovné povolania 
7. 6.   18.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a Michala 
  

Piatok:  Najsvätejšieho srdca Ježišovho, slávnosť 
8. 6.  18.15 – za Božie požehnanie pre komunitu sestier 
 

Sobota: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka  
9. 6. Sv. omša na farskej púti – za zmierenie a odprosenie za urážky 

Pána Boha 
 

Nedeľa: 10. nedeľa v období cez rok 
10. 6.   10.00 – za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 

1. Popoludní o 14.00, bude modlitba ruženca členov RB a výmena ružencových 
kartičiek. 

2. Bohuznáma obetovala pre potreby farnosti 10,-Eur. Pán Boh odplať. 
3. Dňa 9. júna pôjdeme na farskú púť do Rajeckej Lesnej a Ladiec na vrch Butkov. 

Odchod by bol o 8.00 spred kostola a návrat podvečer. Prihlásenie v sakristii. Ešte 
máme voľné miesta v autobuse. 

4. Farská púť do Talianska -  ešte týždeň sa dá prihlásiť v sakristii. Bližšie informácie 
na nástenke a v buletinoch. Po dvoch týždňoch otvoríme prihlasovanie pre ďalšie 
farnosti. 

5. V piatok nácvik piesni pre deti nebude. 
6. Program Levočskej púte je na nástenkách.  
7. Ďakujeme za upratovanie sk. 6. 
8. Dňa 19.6. bude v našej farnosti biskupská vizitácia, pozývas vás k upraveniu 

programu, aby sme čím viacerí mohli prežiť stretnutie pri sv. omši s Mons. Prof. 
Antonom Tyrolom, generálnym vikárom našej diecézy. Po sv. omši bude tiež 
spoločné stretnutie s vizitátorom. Vizitátor sa v popoludňajších hodinách stretne 
s p. riaditeľom školy, s p.starostom, pastoračnou radou, hospodárskou radou... 

 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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Evanjelium podľa Matúša, kapitola 10 
	

Vyvolenie	Dvanástich	
Zvolal	si	dvanástich	učeníkov	a	dal	im	moc	nad	nečistými	duchmi,	takže	ich	
mohli	 vyháňať	 a	 uzdravovať	 každú	 chorobu	 a	 každý	 neduh.	 Mená	
dvanástich	apoštolov	 sú:	prvý	Šimon,	nazývaný	Peter,	 a	 jeho	brat	Ondrej,	
Jakub,	Zebedejov	syn,	a	 jeho	brat	 Ján,	Filip	a	Bartolomej,	Tomáš	a	mýtnik	
Matúš,	Jakub	Alfejov	a	Tadeáš,	Šimon	Kanaánsky	a	Judáš	Iškariotský,	ktorý	
ho	zradil.	
	
Vyslanie	Dvanástich	
Týchto	Dvanástich	vyslal	Ježiš	a	prikázal	im:	Nechoďte	na	cestu	k	pohanom	
a	 nevojdite	 do	 mesta	 Samaritánov.	 Choďte	 radšej	 za	 ovcami,	 ktoré	 sa	
stratili	z	domu	Izraela.	Choďte	a	ohlasujte:	Priblížilo	sa	nebeské	kráľovstvo.	
Chorých	 uzdravujte,	 mŕtvych	 krieste,	 malomocných	 očisťujte,	 démonov	
vyháňajte.	Zadarmo	ste	dostali,	zadarmo	dávajte.	Neberte	si	do	opaskov	ani	
zlaté,	ani	strieborné,	ani	medené	peniaze,	neberte	si	ani	kapsu	na	cestu,	ani	
dvoje	šiat,	ani	sandále,	ani	palicu.	Veď	robotník	si	zaslúži	svoj	pokrm.	Keď	
prídete	 do	 ktoréhokoľvek	 mesta	 alebo	 dediny,	 spýtajte	 sa,	 kto	 z	 nich	 je	
hoden	 prijať	 vás.	 Uňho	 zostaňte	 až	 do	 svojho	 odchodu.	 Keď	 budete	
vchádzať	do	domu,	pozdravte	ho.	Ak	ten	dom	bude	toho	hoden,	nech	naň	
zostúpi	váš	pokoj.	Ak	toho	nebude	hoden,	nech	sa	váš	pokoj	vráti	k	vám.	Z	
toho	 domu	 alebo	mesta,	 kde	 vás	 neprijmú	 a	 nebudú	 počúvať	 vaše	 slová,	
odíďte	 a	 pri	 odchode	 si	 straste	 prach	 z	 nôh.	 Amen,	 hovorím	 vám:	 V	 deň	
súdu	bude	ľahšie	sodomskej	a	gomorskej	krajine	ako	onomu	mestu.	
	
Predpoveď	prenasledovania	
Hľa,	 posielam	 vás	 ako	 ovce	medzi	 vlkov.	 Buďte	 teda	 opatrní	 ako	 hady	 a	
jednoduchí	 ako	 holubice.	Majte	 sa	 na	 pozore	 pred	 ľuďmi!	 Budú	 vás	 totiž	
vydávať	do	moci	súdov	a	budú	vás	bičovať	vo	svojich	synagógach.	Aj	pred	
vladárov	a	kráľov	vás	budú	pre	mňa	vodiť,	aby	ste	vydali	svedectvo	im	aj	
pohanom.	Keď	vás	vydajú	súdu,	nestarajte	sa,	čo	a	ako	máte	hovoriť.	Lebo	
v	tej	chvíli	vám	bude	dané,	čo	máte	povedať.	Veď	to	nebudete	hovoriť	vy,	
ale	Duch	vášho	Otca	bude	hovoriť	vo	vás.	Brat	vydá	na	smrť	brata	a	otec	
dieťa;	 deti	 povstanú	 proti	 rodičom	 a	 usmrtia	 ich.	 Všetci	 vás	 budú	



nenávidieť	pre	moje	meno.	Kto	však	vytrvá	až	do	konca,	bude	spasený.	Keď	
vás	 budú	 prenasledovať	 v	 jednom	 meste,	 utečte	 do	 druhého.	 Amen,	
hovorím	 vám,	 že	 nepochodíte	 všetky	 mestá	 Izraela,	 kým	 nepríde	 Syn	
človeka.	Učeník	nie	 je	nad	učiteľa	ani	sluha	nad	svojho	pána.	Stačí,	keď	 je	
žiak	ako	jeho	učiteľ	a	sluha	ako	jeho	pán.	Keďže	Belzebulom	nazývali	pána	
domu,	o	čo	skôr	potom	jeho	domácich!	
 

Koho	sa	báť	
Nebojte	 sa	 ich	 teda!	 Veď	 nič	 nie	 je	 zahalené,	 čo	 sa	 neodhalí	 a	 nič	 nie	 je	
skryté,	čo	sa	nestane	známym.	Čo	vám	hovorím	potme,	hovorte	na	svetle,	a	
čo	počujete	len	pošepky	do	ucha,	rozhlasujte	zo	striech.	Nebojte	sa	tých,	čo	
zabíjajú	telo,	ale	dušu	nemôžu	zabiť.	Bojte	sa	skôr	toho,	kto	môže	aj	dušu	aj	
telo	 zahubiť	 v	 pekle.	 Nepredávajú	 sa	 vari	 dva	 vrabce	 za	 halier?	 Ale	 ani	
jeden	 z	 nich	 nepadne	 na	 zem	 bez	 vedomia	 vášho	 Otca.	 Vám	 sú	 však	
spočítané	 aj	 všetky	 vlasy	 na	 hlave.	 Nebojte	 sa	 teda!	 Vy	 ste	 cennejší	 ako	
mnoho	 vrabcov.	 Každého,	 kto	 mňa	 vyzná	 pred	 ľuďmi,	 vyznám	 i	 ja	 pred	
svojím	 Otcom,	 ktorý	 je	 v	 nebesiach.	 Toho	 však,	 kto	 by	 ma	 zaprel	 pred	
ľuďmi,	zapriem	aj	ja	pred	svojím	Otcom,	ktorý	je	v	nebesiach.	
 

Cena	vyznávačstva	—	odmena	
Nenazdávajte	 sa,	 že	 som	 prišiel	 priniesť	 pokoj	 na	 zem.	 Neprišiel	 som	
priniesť	pokoj,	ale	meč.	Lebo	som	prišiel	postaviť	syna	proti	otcovi,	a	dcéru	
proti	 matke	 a	 nevestu	 proti	 svokre	 a	 vlastní	 domáci	 budú	 človeku	
nepriateľmi.	Kto	miluje	otca	alebo	matku	viac	ako	mňa,	nie	je	ma	hoden.	A	
kto	miluje	syna	alebo	dcéru	viac	ako	mňa,	nie	je	ma	hoden.	Kto	neberie	na	
seba	svoj	kríž	a	nenasleduje	ma,	nie	je	ma	hoden.	Kto	nájde	svoj	život,	stratí	
ho,	a	kto	stratí	svoj	život	pre	mňa,	nájde	ho.	Kto	vás	prijíma,	mňa	prijíma,	a	
kto	mňa	 prijíma,	 prijíma	 toho,	 ktorý	ma	 poslal.	 Kto	 prijíma	 proroka	 ako	
proroka,	 dostane	 odmenu	 proroka.	 Kto	 prijíma	 spravodlivého	 ako	
spravodlivého,	dostane	odmenu	spravodlivého.	A	kto	by	dal	piť	jednému	z	
týchto	 maličkých	 čo	 len	 za	 pohár	 čerstvej	 vody	 ako	 môjmu	 učeníkovi;	
amen,	hovorím	vám,	nepríde	o	svoju	odmenu.	
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Keď	Ježiš	skončil	s	poučovaním	svojich	dvanástich	učeníkov,	odišiel	odtiaľ	
učiť	a	kázať	po	okolitých	mestách.	
 

Poslovia	Jána	Krstiteľa	
Keď	 Ján	 počul	 v	 žalári	 o	 Kristových	 skutkoch,	 poslal	 k	 nemu	 svojich	
učeníkov,	aby	sa	ho	spýtali:	Ty	si	ten,	čo	má	prísť,	alebo	máme	čakať	iného?	
Ježiš	 im	 odpovedal:	 Choďte	 a	 oznámte	 Jánovi,	 čo	 počujete	 a	 vidíte:	 Slepí	
vidia,	chromí	chodia,	malomocní	sa	očisťujú,	hluchí	počujú,	mŕtvi	vstávajú	

a	chudobným	sa	ohlasuje	evanjelium.	Blahoslavený	 je,	kto	sa	nepohoršuje	
na	mne.	Zatiaľ	čo	odchádzali,	začal	Ježiš	hovoriť	zástupom	o	Jánovi:	Čo	ste	
vyšli	 na	 púšť	 vidieť?	 Azda	 trstinu	 zmietanú	 vetrom?	 Alebo	 čo	 ste	 vyšli	
vidieť?	 Vari	 človeka	 oblečeného	 do	 jemných	 šiat?	 Veď	 tí,	 čo	 nosia	 jemné	
šaty,	 bývajú	 v	 kráľovských	 domoch.	 Alebo	 čo	 ste	 vyšli	 vidieť?	 Proroka?	
Áno,	 hovorím	 vám,	 niečo	 viac	 ako	 proroka.	 Toto	 je	 ten,	 o	 ktorom	 je	
napísané:	 Hľa,	 posielam	 pred	 tvojou	 tvárou	 svojho	 posla,	 ktorý	 pripraví	
cestu	 pred	 tebou.	 Amen,	 hovorím	 vám:	 Medzi	 narodenými	 zo	 ženy	
nepovstal	 nikto	 väčší	 ako	 Ján	 Krstiteľ.	 Ale	 aj	 ten	 najmenší	 v	 nebeskom	
kráľovstve	 je	 väčší	 ako	 on.	 Od	 dní	 Jána	 Krstiteľa	 až	 doteraz	 nebeské	
kráľovstvo	 trpí	 násilie	 a	 násilníci	 sa	 ho	 zmocňujú.	 Veď	 všetci	 proroci	 i	
zákon	prorokovali	 až	po	 Jána.	A	ak	 to	 chcete	prijať:	On	 je	Eliáš,	ktorý	má	
prísť.	Kto	má	uši,	nech	počúva!	
 

Hriešne	pokolenie	
K	 čomu	 prirovnám	 toto	 pokolenie?	 Podobá	 sa	 deťom,	 ktoré	 sedia	 na	
námestiach	a	kričia	jedny	na	druhé:	Pískali	sme	vám,	a	vy	ste	netancovali,	
nariekali	sme,	a	vy	ste	nezalamovali	rukami.	Prišiel	 Ján,	ktorý	ani	nejedol,	
ani	 nepil,	 a	 hovoria:	 Je	 posadnutý.	 Prišiel	 Syn	 človeka,	 ktorý	 je	 a	 pije,	 a	
vravia:	 Hľa,	 pažravec	 a	 pijan,	 priateľ	 mýtnikov	 a	 hriešnikov.	
Ospravedlnením	múdrosti	sa	stali	jej	činy.	
 

Hrozba	nekajúcim	mestám	
Nato	začal	karhať	mestá,	v	ktorých	urobil	väčšinu	svojich	divov,	pretože	sa	
nekajali:	Beda	ti,	Chorazin!	Beda	ti,	Betsaida!	Veď	keby	sa	v	Týre	a	Sidone	
boli	 stali	 divy,	 aké	 sa	 stali	 u	 vás,	 dávno	by	 sa	boli	 kajali	 vo	 vrecovine	 a	 v	
popole.	Hovorím	vám:	V	súdny	deň	bude	ľahšie	Týru	a	Sidonu	ako	vám.	A	
ty,	Kafarnaum,	vari	sa	budeš	vyvyšovať	až	do	neba?	Až	do	pekla	zostúpiš!	
Veď	keby	sa	v	Sodome	boli	stali	divy,	aké	sa	stali	v	tebe,	bola	by	pretrvala	
až	 dodnes.	 Hovorím	 vám	 však,	 že	 v	 deň	 súdu	 bude	 ľahšie	 sodomskej	
krajine	ako	tebe.	
 

Evanjelium	sa	zjavuje	najmenším	
V	tom	čase	povedal	Ježiš:	Velebím	ťa,	Otče,	Pán	neba	a	zeme,	že	si	toto	skryl	
pred	múdrymi	a	rozumnými,	a	zjavil	si	to	tým	najmenším.	Áno,	Otče,	tak	sa	
ti	to	zapáčilo.	Všetko	mi	odovzdal	môj	Otec.	Nikto	nepozná	Syna,	iba	Otec	a	
ani	Otca	nepozná	nikto,	 iba	 Syn	a	 ten,	 komu	 to	 chce	Syn	 zjaviť.	 Poďte	ku	
mne	 všetci,	 ktorí	 sa	 namáhate	 a	 ste	 preťažení;	 ja	 vám	 dám	 odpočinúť.	
Vezmite	na	seba	moje	jarmo	a	učte	sa	odo	mňa,	 lebo	som	tichý	a	pokorný	
srdcom,	a	nájdete	odpočinutie	pre	svoje	duše.	Veď	moje	jarmo	je	príjemné	
a	bremeno	ľahké.	
	


