
FARSKÉ OZNAMY - 16. 7. 2018 –  22. 7. 2018 
 

Pondelok: Féria 
16. 7.   
 
 

Utorok: Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka 
17. 7.   18.00 + Štefan a Helena 
 
  

Streda:  Féria 
18. 7.  8.00 + Pavel a Anna 
 
  

Štvrtok: Féria, po sv. omši adorácia 
19. 7. 18.00 + Emil, Mária a Zlatica 
   

Piatok:  Sv. Apolinária, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka 
20. 7.  18.00 + Ján, Július a Janka 
 
 

Sobota: Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľub. spom. 
21. 7.  8.00 + Zuzana Brezinová r. Mikušová 
 

Nedeľa: 16. Nedeľa v období cez rok 
22. 7.   10.00 – za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Bohuznáme	obetovali	na	potreby	farnosti	50,-	a	10,-	Eur.	Srdečné	Pan	Boh	odplať.	
2. Ďakujem	osobne	za	vašu	štedrosť	pri	oslave	menín.	
3. Ďakujem	 za	 včerajšiu	 brigádu,	 kus	 práce	 sa	 urobil	 a	 mohli	 sme	 byť	 spolu	 pri	

zveľadovaní	našej	farnosti.	Bolo	nás	spolu	s	deťmi	cez	35	ľudí.	Veľká	vďaka	za	vašu	
ochotu	pomôcť.	

4. Prosím	 o	 prihlásenie	 detí	 do	 „Farského	 tábora“	 do	 konca	 júla	 v	sakristii..	 Tábor	
bude	 od	 20.-	 24.8.	 a	 je	 určený	 pre	 staršie	 deti	 zo	 škôlky	 a	 deti	 základnej	 školy.	
Počet	je	obmedzený,	tak	netreba	váhať.	Poplatok	na	dieťa	je	symbolických	5,-	Eur.	

5. Vo	štvrtok	po	adorácii	bude	otvorená	knižnica	a	bude	tiež	priestor	na	ČAS	na	ČAJ	
na	fare	do	20.30.	

6. S	mládežníkmi	 ideme	 na	 dvojdňový	 výlet	 do	 Bratislavy,	 budú	 oporou	 aj	 pri	
pondelkovej	sv.	omši.	

7. Štafetu	starostlivosti	o	kvetinovú	výzdobu	prevzali	po	p.	kostolníčke	p.	Běhalová	a	
p.	 Koreňová.	 Ďakujem	 veľmi	 pekne,	 všetkým.	 Ak	 by	 ste	 chceli	 priniesť	 kvety	 zo	
záhrad	na	výzdobu	kostola,	prosím,	aby	ste	tak	urobili,	vždy	v	piatok	večer,	alebo	
v	sobotu	ráno.	Kvety	môžete	dať	do	nádob	v	predsieni	kostola,	alebo	v	sakristii.	
	

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VÝCHODNÁ  
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ROK S EVANJELIOM 33 
 

Evanjelium podľa Matúša, kapitola 20 
 

Robotníci vo vinici 
Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si 
robotníkov do vinice. Dohodol sa s robotníkmi za denár na deň a poslal ich do 
svojej vinice. Keď vyšiel okolo tretej hodiny, videl iných postávať na námestí a 
povedal im: Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. A 
oni šli. Znova vyšiel okolo šiestej a deviatej hodine a urobil tak isto. Keď vyšiel 
okolo jedenástej a našiel iných postávať, povedal im: Čo tu stojíte celý deň a 
zaháľate? Povedali mu: Keď nás nikto nenajal! Hovorí im: Choďte aj vy do 
vinice. Keď sa zvečerilo, povedal majiteľ vinice svojmu správcovi: Zavolaj 
robotníkov a vyplať im mzdu, všetkým od posledných až po prvých! Keď prišli 
tí, čo boli najatí o jedenástej, dostali po denári. Tí, čo prišli prví, mysleli si, že 
dostanú viac. No aj oni dostali po denári. Vzali ho, ale reptali proti 
hospodárovi: Títo poslední pracovali jedinú hodinu, ale ty si ich postavil na 
roveň nám, čo sme znášali bremeno a horúčavu dňa. On však povedal jednému 
z nich: Priateľu, nekrivdím ti! Nedohodol si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je 
tvoje, a choď! Ja však chcem tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. 
Nemám azda právo urobiť so svojím, čo chcem? Alebo zazeráš na mňa, že som 
dobrý? Tak budú poslední prvými a prví poslednými. 
 

Tretia predpoveď utrpenia 
Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou 
im hovoril: Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný 
veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho 
vysmiali, zbičovali a ukrižovali; a tretieho dňa bude vzkriesený. 
 

Žiadosť matky Zebedejových synov 
Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, klaňala 
sa a prosila ho o niečo. On sa jej opýtal: Čo chceš? Povedala mu: Povedz, aby 
títo moji dvaja synovia v tvojom kráľovstve sedeli jeden po tvojej pravici a 
druhý po tvojej ľavici. Ježiš však odpovedal: Neviete, čo si želáte! Môžete piť 
kalich, ktorý mám piť ja? Povedali mu: Môžeme. Odpovedal im: Môj kalich 
síce budete piť, ale dať sedieť po mojej pravici alebo ľavici nie je mojou vecou. 
To dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec. Keď to počuli ostatní desiati, 
namrzeli sa na oboch bratov. Ježiš ich však zavolal k sebe a povedal: Viete, že 



vládcovia panujú nad národmi a mocnári ich utláčajú. Medzi vami to tak nebude! 
Ale kto sa chce stať medzi vami veľkým, bude vaším sluhom. Kto sa chce stať 
medzi vami prvý, bude vaším otrokom. Ani Syn človeka neprišiel dať sa 
obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých. 
 
Uzdravenie dvoch slepcov 
Keď vychádzali z Jericha, išiel za ním veľký zástup. A hľa, pri ceste sedeli dvaja 
slepci. Keď počuli, že tade ide Ježiš, zvolali: Pane, Syn Dávidov, zmiluj sa nad 
nami. Zástup ich okríkal, aby mlčali. Oni tým hlasnejšie kričali: Pane, Syn 
Dávidov, zmiluj sa nad nami. Ježiš zastal, zavolal ich a opýtal sa: Čo chcete, aby 
som vám urobil? Odpovedali mu: Pane, nech sa nám otvoria oči! Ježiš sa zľutoval 
nad nimi a dotkol sa ich očí. Hneď začali vidieť a nasledovali ho. 
 
Evanjelium podľa Matúša, kapitola 21 
 
Slávnostný vstup do Jeruzalema 
Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfagé k Olivovému vrchu, vtedy Ježiš 
poslal dvoch učeníkov a povedal im: Choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď 
nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko. Odviažte ich a priveďte mi ich! A keby 
vám niekto niečo hovoril, povedzte: Pán ich potrebuje. A hneď ich pošle. To sa 
stalo, aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka: Povedzte dcére Siona: Hľa, 
tvoj kráľ prichádza k tebe, tichý, ktorý jazdí na oslici a na oslíkovi, mláďati 
ťažného zvieraťa. Učeníci šli a urobili, ako im Ježiš prikázal. Priviedli oslicu aj 
oslíka, pokládli na ne svoje plášte a on si na ne sadol. Veľký zástup prestieral na 
cestu svoje plášte, iní odsekávali ratolesti zo stromov a prestierali ich na cestu. A 
zástupy, čo šli pred ním i za ním, volali: Hosanna Synovi Dávidovmu! Požehnaný, 
ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach! Keď Ježiš vošiel do 
Jeruzalema, v celom meste nastal rozruch. Pýtali sa: Kto je to? A zástupy im 
odpovedali: To je prorok Ježiš, ten z galilejského Nazareta. 
 
Vyčistenie chrámu 
Ježiš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých, čo predávali a kupovali v chráme. 
Peňazomencom poprevracal stoly, predavačom holubov lavice a povedal im: Je 
napísané: Môj dom sa bude volať domom modlitby. Ale vy z neho robíte pelech 
lotrov. V chráme k nemu prišli slepí a chromí. A on ich uzdravoval. Keď veľkňazi a 
zákonníci videli divy, ktoré robil, i deti, ktoré volali v chráme: Hosanna Synovi 
Dávidovmu!, nahnevali sa a povedali mu: Počuješ, čo hovoria? Ježiš im odpovedal: 
Pravdaže! Nikdy ste nečítali: Z úst batoliat a dojčeniec pripravil si si chválu? Nato 
ich opustil, vyšiel von z mesta do Betánie a tam prenocoval. 
 
Prekliatie figovníka 
Keď sa ráno vracal do mesta, pocítil hlad. Pri ceste uvidel figovník, prišiel k nemu, 
ale nenašiel na ňom nič, iba samé lístie. Povedal mu: Nech sa na tebe už nikdy viac 

neurodí ovocie! A figovník hneď vyschol. Pri pohľade na to sa učeníci čudovali: 
Ako to, že figovník tak zrazu vyschol?! Ježiš im odpovedal: Amen, hovorím vám: 
Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, urobíte nielen to, čo som urobil s 
figovníkom, ale ak poviete aj tomuto vrchu: Zdvihni sa a hoď sa do mora!, stane sa 
to. A dostanete všetko, o čo budete v modlitbe s vierou prosiť. 
 
Spor o Ježišovej moci 
Keď prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: 
Akou mocou toto robíš a kto ti dal túto moc? Ježiš im odpovedal: Aj ja sa vás na 
niečo opýtam. Ak mi na to odpoviete, aj ja vám poviem, akou mocou to robím. 
Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba, či od ľudí? Oni medzi sebou uvažovali: Ak 
povieme, že z neba, povie nám: Prečo ste mu teda neuverili? Ale ak povieme, že od 
ľudí, musíme sa báť zástupu, lebo Jána všetci pokladajú za proroka. Odpovedali 
teda Ježišovi: Nevieme. Tu im povedal: Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto 
robím. 
 

Podobenstvo o dvoch synoch 
Čo myslíte? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal: Syn môj, 
choď dnes pracovať do vinice. Ale ten mu odpovedal: Nechce sa mi. Neskôr to 
však oľutoval a šiel. Prišiel teda k druhému a povedal to isté. Ten síce odpovedal: 
Idem, pane, ale nešiel. Kto z tých dvoch splnil otcovu vôľu? Povedali: Prvý. Ježiš 
im odpovedal: Amen, hovorím vám, že colníci a neviestky vás predchádzajú do 
Božieho kráľovstva. Lebo Ján k vám prišiel cestou spravodlivosti, no neuverili ste 
mu, ale colníci a neviestky mu uverili. Vy ste to videli, ale ani potom ste neprejavili 
ľútosť a neuverili ste mu. 
 
Podobenstvo o zlých vinohradníkoch 
Počujte iné podobenstvo! Istý hospodár vysadil vinicu, ohradil ju plotom, vykopal v 
nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa 
priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali úrodu. 
Vinohradníci však pochytali jeho sluhov, jedného zbili, druhého zabili a ďalšieho 
ukameňovali. Hospodár poslal opäť iných sluhov, viac ako predtým, ale urobili im 
to isté. Napokon k nim poslal svojho syna, pretože si myslel: Iste budú mať k 
môjmu synovi úctu. Pri pohľade na syna si však vinohradníci povedali: Toto je 
dedič! Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše. Chytili ho, vyhodili von z 
vinice a zabili ho. Keď potom príde majiteľ vinice, čo urobí tým vinohradníkom? 
Povedali mu: Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, 
ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu. Ježiš im povedal: Nikdy ste nečítali v 
Písmach: Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom. Pán to urobil, 
je to obdivuhodné v našich očiach? Preto vám hovorím, že vám bude odňaté Božie 
kráľovstvo a bude dané národu, ktorý bude prinášať úrodu. Kto padne na ten 
kameň, doláme sa, a na koho padne on, toho rozmliaždi. Keď veľkňazi a farizeji 
počuli tieto jeho podobenstvá, pochopili, že hovorí o nich. Chceli ho chytiť, len sa 
báli zástupov, lebo ho pokladali za proroka. 


