
FARSKÉ OZNAMY - 25. 6. 2018 –  1. 7. 2018 
 

Pondelok: Féria 
25. 6.   
 

Utorok: Féria 
26. 6.   18.00 – za zdravie a Božie požehnanie manželov Sabakových 
 
  

Streda:  Féria 
27. 6.   
  

Štvrtok: Sv. Petra a Pavla, apoštolov – vigília slávnosti, TE DEUM – 
ukončenie školského roka, sv. omša za účasti detí 

28. 6.   18.00 + sestru Zuzanu a mamu Máriu 
   

Piatok:  Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť – prikázaný sviatok 
29. 6.  17.00 - za veriacich farnosti 
 
 

Sobota: Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme, ľub. spomienka 
30. 6.  8.00 + Bernard Bobuľa a syn Ivan 
 
 

Nedeľa: 13. Nedeľa v období cez rok 
1. 7.   7.30 – za zdravie a Božie požehnanie pre Stanku (20. rokov) 
  9.30 – za veriacich farnosti 
 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Bohuznáma obetovala na kostol 50,- Eur. Pán Boh odplať.  
2. V utorok sme mali biskupskú vizitáciu. Ďakujem za všetko a všetkým. 
3. Dnes je Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. 
4. Večer odchádzam na duchovné cvičenia, v prípade potreby kňazskej služby 

volajte p. farára z Važca – 0903 207 137, vrátim sa vo štvrtok popoludní. 
5. Vo štvrtok bude nácvik piesní pre deti a mládež o 17.00 v pastoračnej 

miestnosti. 
6. V tomto týždni sa nám podarilo zabetónovať podlahu v humne, je tam stôl 

na ping pong. Môžeme využívať. 
7. Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti. 
8. V utorok 3.7. poprosím o stretnutie Farskej pastoračnej rady 

a Hospodárskej rady farnosti o 19.00 na farskom úrade. 	

 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 14 
	

	

Smrť Jána Krstiteľa 
 
V tom čase sa tetrarcha Herodes dopočul o Ježišovi. Svojim sluhom 
povedal: Toto je Ján Krstiteľ! Vstal z mŕtvych, a preto pôsobia v ňom 
zázračné sily. Herodes totiž chytil Jána a v putách ho vrhol do žalára pre 
Herodiadu, manželku svojho brata Filipa. Lebo mu Ján povedal: Nie je ti 
dovolené mať ju za manželku. Preto ho chcel zabiť, ibaže sa bál ľudu, lebo 
ho pokladali za proroka. Na Herodesove narodeniny dcéra Herodiady 
tancovala uprostred hostí a zapáčila sa Herodesovi, takže jej pod prísahou 
sľúbil dať, čo si len zažiada. Na pokyn svojej matky povedala: Daj mi tu na 
mise hlavu Jána Krstiteľa. Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli hosťom 
rozkázal, aby jej ju dali. A tak dal Jána v žalári sťať. Jeho hlavu priniesli na 
mise, dali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke. Jánovi učeníci prišli, 
vzali jeho mŕtve telo a pochovali ho. Potom to išli oznámiť Ježišovi. 
 
Nasýtenie piatich tisícov 
Keď to Ježiš počul, odišiel na lodi a utiahol sa do ústrania na osamelé 
miesto. Zástupy sa o tom dopočuli a z miest išli pešo za ním. Keď vystúpil z 
lode a videl veľký zástup ľudí, prišlo mu ich ľúto a uzdravoval ich chorých. 
Keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a povedali: Toto je odľahlé 
miesto a čas pokročil. Prepusť teda zástupy, nech si idú do dedín nakúpiť 
jedlo. Ježiš im však povedal: Nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť. Oni 
mu odpovedali: Máme tu iba päť chlebov a dve ryby. Vyzval ich: Prineste 
mi ich sem! Zástupom rozkázal posadať si na trávu, vzal tých päť chlebov a 
dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal a dával učeníkom chleby a 
učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa, ba nazbierali aj dvanásť plných 
košov zvyškov. Len mužov, ktorí jedli, bolo asi päťtisíc; okrem nich tam 
boli aj ženy a deti. 
 
Ježiš kráča po vode 
Nato hneď prikázal učeníkom nastúpiť na loď a ísť pred ním na druhú 



stranu, kým nerozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil na vrch do 
samoty modliť sa. Keď sa zvečerilo, bol tam sám. Loď bola vzdialená od 
brehu už mnoho stadií a zmietali ňou vlny, pretože vietor fúkal proti nim. 
Počas štvrtej nočnej stráže prišiel k nim Ježiš, kráčajúc po mori. Keď ho 
učeníci videli kráčať po mori, prestrašení hovorili: To je prízrak! A od 
strachu kričali. Ale Ježiš sa im hneď ozval: Vzmužte sa! Ja som to! Nebojte 
sa! Peter mu odpovedal: Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe 
po vode! On povedal: Poď! Peter vystúpil z lode, kráčal po vode a šiel k 
Ježišovi. Ale keď videl, že vietor je silný, zľakol sa, začal sa topiť a kričal: 
Pane, zachráň ma! Ježiš hneď vystrel ruku, chytil ho a povedal mu: 
Maloverný, prečo si pochyboval? Len čo vstúpili na loď, vietor utíchol. Tí, 
čo boli na lodi, klaňali sa mu a hovorili: Naozaj si Boží Syn. 
 
Uzdravovanie v Genezarete 
Keď sa preplavili na druhý breh, zakotvili pri Genezarete. Obyvatelia toho 
kraja ho spoznali a rozchýrili to po celom okolí. Nato k nemu prinášali 
všetkých chorých. Prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho rúcha. 
Tí, čo sa ho dotkli, ozdraveli. 
 
Evanjelium podľa Matúša, kapitola 15 
 
Tradícia starších 
Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a spýtali sa: Prečo 
tvoji učeníci prestupujú tradíciu starších? Veď si neumývajú ruky, keď idú 
jesť chlieb! On im odpovedal: A vy prečo prestupujete Božie prikázanie pre 
svoju tradíciu? Veď Boh povedal: Cti svojho otca aj matku! A: Kto zlorečí 
otcovi alebo matke, musí zomrieť. Vy však hovoríte: Človek, ktorý by 
povedal otcovi alebo matke: To, čo by si mal dostať odo mňa, je dar — ten 
už vraj nemusí ctiť svojho otca. Takto ste zbavili platnosti Božie slovo pre 
svoju tradíciu. Pokrytci, dobre o vás prorokoval Izaiáš, keď povedal: Tento 
ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko. Zbytočne ma však 
uctievajú, lebo ako náuku podávajú ľudské príkazy. Nato zavolal zástup a 
povedal im: Počujte a pochopte! Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do 
úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka. Tu prišli učeníci a 
povedali mu: Vieš, že sa farizeji pohoršili, keď počuli to slovo? On im 
odpovedal: Každá rastlina, ktorú nezasadil môj nebeský Otec, bude 
vykorenená. Nechajte ich! Sú to slepí vodcovia slepých. Ak však slepý 
vedie slepého, obaja padnú do jamy. Peter mu nato povedal: Vysvetli nám 

toto podobenstvo! On odpovedal: Či ste ešte aj vy takí nechápaví? 
Nerozumiete, že všetko, čo vchádza do úst, príde do žalúdka a vylúči sa do 
stoky? No to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. 
Zo srdca totiž pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, 
krádeže, falošné svedectvá a rúhania. To sú veci, ktoré človeka poškvrňujú, 
ale jesť neumytými rukami človeka nepoškvrňuje. 
 
Viera kanaánskej ženy 
Odtiaľ sa Ježiš pobral do okolia Týru a Sidonu. Tu vyšla istá kanaánska 
žena z toho kraja a kričala: Zmiluj sa nado mnou, Pane, Syn Dávidov! Moja 
dcéra je hrozne posadnutá démonom. On jej však neodpovedal ani slovo. 
Jeho učeníci prišli a prosili ho: Zbav sa jej, lebo kričí za nami. Odpovedal 
im: Som poslaný iba k ovciam, ktoré sa stratili z domu Izraela. No ona 
prišla, klaňala sa mu a hovorila: Pane, pomôž mi! On jej však povedal: Nie 
je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám. No ona povedala: Áno, 
Pane, veď aj šteňatá sa živia odrobinami, ktoré padajú zo stola ich pánov. 
Vtedy jej Ježiš povedal: Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako si 
želáš! A v tú hodinu jej dcéra ozdravela. 
 
Uzdravovanie pri Galilejskom mori 
Keď Ježiš odtiaľ odišiel, prišiel ku Galilejskému moru. Vystúpil na vrch a 
tam si sadol. Prišli k nemu veľké zástupy, ktoré mali so sebou chromých, 
mrzákov, slepých, nemých a mnoho iných. Kládli mu ich k nohám a on ich 
uzdravoval. Ľudia sa čudovali, keď videli, že nemí hovoria, mrzáci sú 
zdraví, chromí chodia a slepí vidia. A oslavovali Boha Izraela. 
 
Nasýtenie štyroch tisícov 
Ježiš si zavolal učeníkov a povedal im: Ľúto mi je tohto zástupu. Už tri dni 
zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť. Hladných ich nechcem poslať domov, 
aby nepoomdlievali po ceste. Učeníci mu odpovedali: Kde vziať tu na 
pustatine toľko chleba, aby sme nasýtili taký veľký zástup? Ježiš sa spýtal: 
Koľko chlebov máte? Odpovedali: Sedem a niekoľko rybičiek. Nato 
rozkázal zástupom posadať si na zem. Vzal tých sedem chlebov aj ryby, 
vzdal vďaku, lámal a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a 
nasýtili sa, ba nazbierali ešte plných sedem košov zvyškov. Tých, ktorí jedli, 
bolo štyritisíc mužov, okrem žien a detí. Potom zástupy rozpustil, nastúpil 
na loď a prišiel do kraja Magadan. 


