
FARSKÉ OZNAMY - 3. 9. 2018 –  9. 9. 2018 
 

Pondelok: Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, Veni Sancte 
3. 9.  8.00 – za školopovinné deti a učiteľov 
 

Utorok: Féria 
4. 9.   18.00 + Michal a Mária Ratkoš 
  

Streda:  Féria 
5. 9.  18.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu 
  

Štvrtok: Féria, po sv omši adorácia za duchovné povolania 
6. 9. 18.00 + Mária Kyselová a Jozef Ratkoš 
  

Piatok: Sv. Marka Križina, Melichara Grozdieckeho a Štefana  
7. 9. Pongrácza, kňazov, mučeníkov – sv. omša za účasti detí 
  18.00 + Miroslav a Mária Neznik 
 

Sobota:  Narodenie Panny Márie, sviatok 
8. 9.  8.00 + Michal a Mária Sýkorová 
 

Nedeľa: 23. nedeľa v období cez rok 
9. 9.   10.00 za veriacich farnosti 
Príležitostné oznamy: 
 

1. Bohu známa obetovala na kostol 50,- Eur a tiež Bohu známa obetovala pre potreby farnosti 
20,-Eur. Pán Boh odplať za štedrosť.  

2. Výmena kartičiek Ružencového bratstva bude dnes o 14.00 v kostole po modlitbe sv. ruženca. 
Pozývam k účasti všetkých členov Ružencového bratstva. 

3. Dnes je zbierka pre potreby farnosti. 
4. Od dnešnej nedele začína Veľká farská súťaž pre deti: „S radosťou pôjdeme do domu 

Pánovho“. Každú nedeľu v nasledujúcom školskom roku dostanú deti do svojich zošitov 
nálepku. Na budúci rok cez prázdniny, tí ktorí budú mať najviac nálepiek pôjdu na viacdňový 
výlet a najlepší budú aj odmenení skvelými cenami. Súťaž bude v dvoch kategóriách – škôlka 
a prvý stupeň ZŠ a druhý stupeň a SŠ. Zošity sú k dispozícii v sakristii. 

5. Ďakujeme za službu lektorov v nedele a slávnosti. Stále platí, že lektori sedia v prvej lavici 
a prosíme, ak pre rozličné okolnosti nemôžete prísť, dajte vedieť, aby sme v predstihu zohnali 
náhradu. Prosíme lektorov, aby prišli do sakristie najneskôr 10’pred začiatkom sv. omše. 
V mesiaci september sa pokúsime rozbehnúť službu lektorov aj na sv. omše v týždni. 
V predsieni kostola je pripravený rozpis na celý mesiac. Prosím, aby ste sa dopísali na službu 
čítania Božieho slova. 

6. Pozývam miništrantov, aby sa tiež napísali na služby miništrovania aj v týždni. V nedeľu sme 
všetci, ale bolo by skvelé, keby bol na každej sv. omši aspoň jeden miništrant. 

7. Veľká vďaka sk.č. 1 za službu upratovania kostola. 
8. V týždni bude prvý piatok v mesiaci, spovedať budem pol hodinu pred každou sv. omšou, ku 

chorým pôjdem vo piatok o 9.00. 
9. Od budúceho piatku znova začíname sv. omše za účasti detí. Nácvik piesní bude o 17.00 

v pastoračnej miestnosti.  

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

ROK S EVANJELIOM 40 
 

Evanjelium podľa Lukáša, kapitola 2 
 

Narodenie Ježiša Krista 
V tých dňoch cisár Augustus vydal príkaz vykonať súpis ľudu na celom 
svete. Tento prvý súpis sa konal, keď v Sýrii vládol Kyrenios. A všetci sa šli dať 
zapísať — každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta 
Nazareta do Judska, do Dávidovho mesta Betlehema, lebo pochádzal z domu a 
rodu Dávida, aby sa zapísal so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v 
požehnanom stave. Kým sa tam zdržiavali, nadišiel čas jej pôrodu. A porodila 
svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo v 
útulku pre nich nebolo miesta. V tom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli na poli 
a strážili svoje stádo. Zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. 
Zmocnil sa ich veľký strach. Ale anjel im povedal: Nebojte sa! Zvestujem vám 
veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste 
sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Toto vám bude znamením: Nájdete 
dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď s anjelom sa zjavilo 
množstvo nebeských zástupov, ktoré chválili Boha a volali: Sláva Bohu na 
výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje. Len čo sa anjeli vrátili do 
neba, pastieri sa rozhodli: Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa tam stalo 
— čo nám oznámil Pán. Poponáhľali sa a našli Máriu, Jozefa a dieťatko uložené 
v jasliach. Keď to uvideli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto 
dieťati. Všetci, čo to počuli, čudovali sa tomu, čo im rozprávali pastieri. Ale 
Mária si všetky tie slová zachovala v srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom 
vrátili, oslavovali a velebili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo 
povedané. Keď uplynulo osem dní a bolo ho treba obrezať, dali mu meno Ježiš, 
ktorým ho anjel nazval skôr, ako bol počatý v matkinom lone.  
 

Predstavenie Ježiša v chráme 
Keď uplynuli dni ich očisťovania podľa Mojžišovho zákona, odniesli ho do 
Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, lebo Pánov zákon predpisuje, že každý 
mužský potomok, ktorý otvára život matky, má byť zasvätený Pánovi. A aby 
obetovali pár hrdličiek alebo dva holúbky, ako káže Pánov zákon. V Jeruzaleme 
vtedy žil človek menom Simeon. Bol to človek spravodlivý a bohabojný, 
očakával potechu Izraela a Duch Svätý bol s ním. Duch Svätý mu zjavil, že 
nezomrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. 



A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo predpisoval zákon, aj on si 
vzal dieťa do náručia a velebil Boha slovami: Teraz, Pane, prepustíš v pokoji 
svojho služobníka podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si 
pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na zjavenie pre pohanov a slávu 
pre tvoj ľud Izrael. Jeho otec i matka boli prekvapení slovami, ktoré o ňom 
počuli. Simeon ich požehnal a jeho matke Márii povedal: Hľa, tento je určený 
mnohým v Izraeli na pád a na povstanie i na znamenie, ktorému budú 
odporovať — a tvoju vlastnú dušu prenikne meč —, aby vyšlo najavo zmýšľanie 
mnohých sŕdc. Vtedy žila aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra z Ašérovho 
kmeňa. Mala už pokročilý vek. Keď sa vydala, žila s mužom sedem rokov, potom 
do osemdesiatich štyroch rokov ako vdova. Neodchádzala z chrámu, vo dne v 
noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tej chvíli prišla aj ona, velebila 
Boha a všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema, rozprávala o dieťati. Keď 
vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta 
Nazareta. Chlapček rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola s ním.  
 

Chlapec Ježiš v chráme 
Jeho rodičia každoročne putovali do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal 
dvanásť rokov, tiež sa ta vybrali na sviatky, ako bývalo zvykom. Po uplynutí 
sviatočných dní, keď sa vracali domov, chlapec Ježiš zostal v Jeruzaleme a jeho 
rodičia o tom nevedeli. Keďže sa domnievali, že je niekde v sprievode, prešli deň 
cesty, potom ho hľadali medzi príbuznými a známymi. Keď ho nenašli, vrátili sa 
do Jeruzalema a hľadali ho tam. Po troch dňoch ho našli v chráme, ako sedí medzi 
učiteľmi, počúva ich a vypytuje sa. Všetci, čo ho počúvali, boli ohromení jeho 
rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zbadali, stŕpli od údivu a jeho matka mu 
povedala: Dieťa moje, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec a ja sme ťa s úzkosťou 
hľadali. On im odpovedal: Ako to, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že sa mám 
zaoberať tým, čo patrí môjmu Otcovi? No oni jeho slovu neporozumeli. Vrátil sa 
s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poslušný. Jeho matka však uchovávala všetky 
jeho slová vo svojom srdci. A Ježiš napredoval v múdrosti, veku a obľube u Boha 
i u ľudí. 
 

Evanjelium podľa Lukáša, kapitola 3 
 

Vystúpenie Jána Krstiteľa 
V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Pontský Pilát spravoval Judeu, 
Herodes bol tetrarchomv Galilei, jeho brat Filip tetrarchom na území Iturey a 
Trachonitidy a Lyzaniáš bol tetrarchom v Abiléne, za veľkňazov Annáša a 
Kajfáša zaznelo na púšti Božie slovo Jánovi, synovi Zachariáša. Chodil po celom 
okolí Jordánu a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v 
knihe výrokov proroka Izaiáša: Hlas volajúceho na púšti: Upravte cestu Pánovi, 
vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina bude zasypaná, každý vrch a kopec sa 

zníži, čo je krivé, bude priame, čo je hrboľaté, bude rovnou cestou. A každý 
tvor uvidí Božiu spásu. Zástupom, ktoré prichádzali k nemu, aby ich pokrstil, 
povedal: Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť pred prichádzajúcim 
hnevom? Prinášajte teda ovocie svedčiace o vašom pokání a nezačínajte 
medzi sebou hovoriť: Naším otcom je Abrahám. Lebo hovorím vám, že Boh 
môže aj z týchto kameňov stvoriť Abrahámovi potomkov. Veď sekera je už 
priložená na koreň stromov. A tak každý strom, čo neprináša dobré ovocie, 
vytnú a hodia na oheň. Zástupy sa ho spýtali: Čo teda máme robiť? On im 
odpovedal: Kto má dvoje šiat, nech sa rozdelí s tým, čo nemá, a kto má dosť 
jedla, nech urobí podobne. Aj mýtnici prichádzali dať sa pokrstiť a hovorili 
mu: Učiteľ, čo máme robiť? On im odpovedal: Nevymáhajte viac, ako vám 
patrí. Vojaci sa ho spýtali: A čo máme robiť my? Tým povedal: Nikoho 
netrýznite ani nevydierajte, uspokojte sa so svojím žoldom! Ľud žil v 
očakávaní a všetci vo svojom srdci uvažovali o Jánovi, že azda on je 
Mesiáš. Ale Ján všetkým odpovedal: Ja vás krstím vodou. Prichádza však 
mocnejší ako ja. Ja nie som hoden rozviazať mu ani remienok na obuvi. On 
vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, aby vyčistil 
humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky. Plevy však spáli v 
neuhasiteľnom ohni. Ešte všelijako ináč povzbudzoval ľud a hlásal mu 
evanjelium. Keď však pokarhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu, manželku 
jeho brata, a za všetko zlo, čo popáchal, Herodes dovŕšil všetko tým, že uvrhol 
Jána do väzenia.  
 

Pokrstenie Ježiša 
Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď už bol pokrstený aj Ježiš, ktorý sa 
modlil, otvorilo sa nebo a Duch Svätý zostúpil na neho v podobe holubice. Z 
neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.  
 

Rodokmeň Ježiša Krista 
Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať rokov. Nazdávali sa, že je synom 
Jozefa. Jeho predkami boli: Heli, Matat, Lévi, Melchi, Jannai, 
Jozef, Matatiáš, Amos, Naum, Hesli, Nagge, Mahat, Matatiáš, Semein, 
Josech, Joda, Johannan, Resa, Zerubbábel, Šealtíel, Neri, Melchi, Addi, 
Kosam, Elmadam, Ér, Jesus, Eliezer, Jorim, Matat, Lévi, Simeon, Júda, 
Jozef, Jonam, Eliakim, Melea, Mena, Matat, Nátan, Dávid, Izaj, Obéd, Boaz, 
Salmón, Nachšón, Amminadáb, Admin, Arni, Checrón, Perec, Júda, Jákob, 
Izák, Abrahám, Terach, Nachór, Serúg, Reu, Peleg, Éber, Šelach, Kainam, 
Arfaxad, Šém, Noach, Lemech, Matuzalem, Henoch, Jered, Mahalalel, 
Kénan, Enóš, Šét, Adam. Ten bol od Boha. 


