
FARSKÉ OZNAMY - 2. 7. 2018 –  8. 7. 2018 
 

Pondelok: Návšteva Panny Márie, sviatok 
2. 7.  18.00 – na úmysel Márie 
 
 

Utorok: Sv. Tomáša, apoštola, sviatok 
3. 7.   18.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu 
   

Streda:  Sv. Alžbety Portugalskej, ľubovoľná spomienka 
4. 7.  8.00 + Anna, Stanislav a rodičia 
 
  

Štvrtok: Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov, slávnosť  
5. 7. Adorácia za duchovné povolania po sv. omši 
  18.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Jána 
   

Piatok:  Votívna sv. omša o Najsvätejšom srdci Ježišovom 
6. 7.  18.00 - za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Muchovú 
 
 

Sobota: Panny Márie v sobotu 
7. 7.  7.30 – Fatimská sobota 

8.00 - za zdravie a Božie požehnanie rodiny Jurčíkovej 
 

Nedeľa: 14. Nedeľa v období cez rok 
8. 7.   10.00 – Poďakovanie za život a dielo vdp. Jána Kováča 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca bola – 158,60,- Eur. Nech vám 

Pán Boh odplatí. 
2. Dnes máme zbierku pre potreby farnosti. 
3. V utorok 3.7. poprosím o stretnutie Farskej pastoračnej rady 

a Hospodárskej rady farnosti po sv. omši na farskom úrade.  
4. V týždni bude prvý piatok v mesiaci, spovedať budem pol hodinu pred 

každou sv. omšou, ku chorým pôjdem v piatok ráno o 9.00. 
5. Výmena kartičiek Ružencového bratstva nebude dnes, ale na budúcu 

nedeľu o 14.00 v kostole. 
6. Na budúci víkend je púť v Levoči, program je na nástenkách. 
7. Dňa 9. 7. 2018 bude 20. výročie od smrti vdp. farára Jána Kováča, 

spomienková sv. omša bude na budúcu nedeľu. Po sv. omši sa pôjde na 
k hrobu pána farára na spoločnú modlitbu. Sv. omšu bude celebrovať vdp. 
Roman Šemrák.	

 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 16 
	

Spor o znamenie 
Nato prišli farizeji a saduceji a pokúšali ho. Žiadali, aby im ukázal znamenie 
z neba. On im však odpovedal: Keď nastane večer, hovoríte: Bude pekne, 
nebo sa červenie. A ráno: Dnes bude nečas, nebo je červené a zachmúrené. 
Vzhľad oblohy viete posúdiť a znamenia čias neviete? Zlé a cudzoložné 
pokolenie si žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak Jonášovo 
znamenie. Nechal ich tam a odišiel. 
 
Kvas farizejov a saducejov 
Keď učeníci išli na druhý breh, zabudli si vziať chlieb. Ježiš im povedal: 
Dajte si pozor a vyvarujte sa kvasu farizejov a saducejov. Premýšľali teda a 
hovorili: Nevzali sme si chlieb. Ježiš to spoznal a povedal: Maloverní, čo 
rozmýšľate o tom, že nemáte chlieb? Ešte nechápete, a ani sa nepamätáte na 
tých päť chlebov pre päťtisíc ľudí a koľko košov ste nazbierali? Ani na 
sedem chlebov pre štyritisíc ľudí a koľko košíkov ste nazbierali? Ako to, že 
nerozumiete, že som vám nehovoril o chlebe? Varujte sa však kvasu 
farizejov a saducejov. Vtedy pochopili, že im nehovoril, aby sa varovali 
kvásku, ale učenia farizejov a saducejov. 
 
Petrovo vyznanie 
Keď Ježiš prišiel do končín Cézarey Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov: 
Za koho pokladajú ľudia Syna človeka? Odpovedali: Jedni za Jána Krstiteľa, 
druhí za Eliáša, iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. Opýtal sa ich: 
A vy ma za koho pokladáte? Šimon Peter odpovedal: Ty si Kristus, Syn 
živého Boha. Ježiš mu odpovedal: Blahoslavený si, Šimon, syn Jonáša, lebo 
ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. A ja ti hovorím: 
Ty si Peter a na tej skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju 



nepremôžu. Dám ti kľúče od nebeského kráľovstva; čo zviažeš na zemi, 
bude zviazané aj v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj v nebi. 
Vtedy učeníkom prikázal, aby nikomu nehovorili, že on je Kristus. 
 
Predpoveď smrti a vzkriesenia 
Odvtedy začal Ježiš poukazovať svojim učeníkom na to, že musí ísť do 
Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, bude 
zabitý a na tretí deň vzkriesený. Peter ho vzal bokom a začal mu dohovárať: 
Nech ti je Boh milostivý, Pane! To sa ti nesmie stať! Ale on sa obrátil a 
povedal Petrovi: Choď za mňa, satan! Si mi na pohoršenie, lebo nemyslíš na 
Božie veci, ale na ľudské. 
 
Nasledovanie Ježiša 
Vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom: Ak niekto chce ísť za mnou, nech 
zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by chcel 
zachrániť svoj život, stratí ho, a kto by stratil svoj život pre mňa, nájde ho. 
Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši? Lebo 
Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odmení 
každého podľa jeho skutkov. Amen, hovorím vám, že niektorí z tých, čo tu 
stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka prichádzať v jeho 
kráľovstve. 
 
Evanjelium podľa Matúša, kapitola 17 
Ježišovo premenenie 
O šesť dní vzal Ježiš Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na 
vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár sa mu zaskvela sťa 
slnko a rúcho mu zbelelo ako svetlo. A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš a 
zhovárali sa s ním. Peter na to povedal Ježišovi: Pane, je dobre, že sme tu. 
Ak chceš, urobím tu tri stany: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. 
Kým ešte hovoril, zastrel ich jasný oblak a vtom bolo z oblaku počuť hlas: 
Toto je môj milovaný Syn, ktorého som si obľúbil. Jeho počúvajte. Keď to 
učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. Ježiš však prišiel, dotkol sa ich 
a povedal: Vstaňte a nebojte sa! Keď pozdvihli oči, nevideli nikoho, iba 
samého Ježiša. Keď schádzali z vrchu, prikázal im Ježiš: Nehovorte nikomu 

o tom videní, kým Syn človeka nebude vzkriesený z mŕtvych. Učeníci sa ho 
opýtali: Prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš? On 
odpovedal: Áno, Eliáš príde a všetko obnoví. Ba, hovorím vám, že Eliáš už 
prišiel, a nespoznali ho, ale urobili s ním, čo chceli. Takisto bude od nich 
trpieť aj Syn človeka. Vtedy učeníci porozumeli, že im hovoril o Jánovi 
Krstiteľovi. 
 
 
Uzdravenie posadnutého chlapca 
Keď prišli k zástupu, pristúpil k Ježišovi istý človek, padol na kolená a 
prosil ho: Pane, zmiluj sa nad mojím synom, lebo je námesačný a veľmi 
trpí; často padá do ohňa a často do vody. Priviedol som ho k tvojim 
učeníkom, ale oni ho nemohli uzdraviť. Ježiš odpovedal: Ó, neveriace a 
skazené pokolenie! Dokedy ešte budem s vami? Dokedy vás budem znášať? 
Priveďte mi ho sem! Ježiš mu pohrozil a démon z neho vyšiel. Od tej chvíle 
bol chlapec zdravý. Potom prišli učeníci k Ježišovi a osamote sa ho spýtali: 
Prečo sme ho nemohli vyhnať my? On im odpovedal: Pre vašu malú vieru. 
Amen, hovorím vám: Keby ste mali vieru čo i len ako horčičné semienko a 
povedali by ste tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto tam!, tak prejde, a nič pre vás 
nebude nemožné. 
 

Druhá predpoveď utrpenia a vzkriesenia 
Keď sa zišli v Galilei, povedal im Ježiš: Syn človeka bude vydaný do rúk 
ľudí, zabijú ho, ale tretieho dňa bude vzkriesený. A oni sa veľmi zarmútili. 
 
Platenie chrámovej dane 
Keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači chrámovej dane a 
povedali: Váš učiteľ neplatí chrámovú daň? Platí, odpovedal. Keď vošiel do 
domu, predišiel ho Ježiš otázkou: Čo myslíš, Šimon: Od koho vyberajú 
pozemskí králi clo alebo daň — od svojich synov, alebo od cudzích? Keď 
odpovedal, že od cudzích, povedal mu Ježiš: Synovia sú teda oslobodení. 
Ale aby sme ich nepohoršili, choď k moru a hoď udicu. Prvú rybu, ktorá sa 
chytí, vezmi, otvor jej ústa, a nájdeš tam peniaz. Ten vezmi a daj im ho za 
mňa a za seba. 


