
FARSKÉ OZNAMY - 10. 9. 2018 –  16. 9. 2018 
 
 

Pondelok: Féria  
10. 9.   
 

Utorok: Féria 
11. 9.   18.00 - za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíru 
  

Streda:  Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka 
12. 9.  18.00 + Mária a Michal Sýkorovi 
  

Štvrtok: Sv. Ján Zlatoústeho, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka 
13. 9. 18.00 - za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Budinskú 
  

Piatok: Povýšenie svätého kríža, sviatok,  sv. omša za účasti detí 
14. 9.  17.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Jarmilu a Ivanu 
 

Sobota: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť 
15. 9.  8.00 - za zdravie a Božie požehnanie pre Stanislava 
 

Nedeľa: 24. nedeľa v období cez rok 
16. 9.   10.00 za veriacich farnosti 

 

Príležitostné oznamy: 
 

1. Zbierka pre potreby farnosti z minulého týždňa bola 155,60,- EUR. Nech Vám 
Pán Boh odplatí vašu štedrosť. 

2. O upratanie kostola poprosíme sk.č.2: Viera Sýkorová, p. Čonková, Jarmila 
Juríková, Anna Lehotská, Dagmar Ponechalová.  

3. Vo štvrtok po sv. omši bude otvorená knižnica a tiež bude „Čas na čaj“. 
4. V sobotu 15.9.2018 organizuje Komisia pre mládež v Spišskej diecéze Výstup 

mladých na Kriváň. Odchádzať sa bude o 8.00 z Troch studničiek. Ak by mal 
niekto záujem môžeme zariadiť spoločný odvoz z Východnej. Prosím 
o prihlásenie.  

5. V dňoch 21.9 - 23.9.2018 sa v Centre Božieho milosrdenstva, pri Svätyni 
Božieho milosrdenstva v Smižanoch, uskutoční príprava na manželstvo 
(Ohne snúbencov), ktorú organizuje Hnutie kresťanských rodín na Slovensku. 
Ak by ste mali snúbencov, ktorí by sa chceli prihlásiť na túto prípravu, v prílohe 
vám posielame viac informácii.  

6. Diecézna škola viery začína prvým stretnutím 20.9. Viac v liste diecézneho 
biskupa Mons. Štefana Sečku na nástenke. 

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 Lukáša, kapitola 4 
 

Pokúšanie Ježiša 
Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a 
diabol ho pokúšal. Počas týchto dní nič nejedol, až celkom vyhladol. Vtedy mu 
diabol povedal: Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Ježiš 
mu odpovedal: Je napísané, že človek nebude žiť iba z chleba. Potom ho diabol 
vyviedol na vysoký vrch, ukázal mu v okamihu všetky kráľovstvá sveta a povedal: 
Tebe dám všetku túto moc a slávu, lebo patrí mne, a dám ju tomu, komu chcem. Ak 
sa mi teda pokloníš, to všetko bude tvoje. Ježiš mu odpovedal: Je napísané: Pánovi, 
svojmu Bohu sa budeš klaňať a len jemu budeš slúžiť. Potom ho zaviedol do 
Jeruzalema. Tam ho postavil na chrámové cimburie a hovoril mu: Ak si Boží Syn, 
skoč odtiaľto. Veď je napísané: Svojim anjelom prikáže o tebe, aby ťa chránili. A: 
Oni ťa vezmú na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň. Ježiš mu odpovedal: Je 
povedané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha. Keď diabol skončil všetky svoje 
pokúšania, načas od neho odišiel.  
Začiatok Ježišovej činnosti 
Ježiš sa v moci Ducha vrátil do Galiley a zvesť o ňom sa rozšírila po celom 
okolí. Učil tam v ich synagógach a všetci ho oslavovali.  
Ježiš v Nazarete 
Prešiel do Nazareta, kde vyrastal a podľa svojho zvyku v sobotu vošiel do synagógy. 
Keď vstal, aby čítal, podali mu knihu proroka Izaiáša. Knihu rozvinul na tom mieste, 
kde bolo napísané: Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať 
chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma oznámiť 
zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý 
rok Pánov. Nato zvinul knihu, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge 
sa upreli naňho. On pokračoval: Dnes sa splnilo Písmo, ktoré ste práve počuli. Všetci 
mu prisviedčali a obdivovali jeho láskavú reč, ktorá plynula z jeho úst. A hovorili si: 
Či to nie je Jozefov syn? A Ježiš im hovoril: Iste mi poviete toto príslovie: Lekár, 
uzdrav sám seba! Aj tu, vo svojej domovine urob to, o čom sme počuli, že sa stalo v 
Kafarnaume. On však povedal: Amen, hovorím vám, že nijaký prorok nie je vzácny 
vo svojej domovine. Pravdu vám hovorím: Za čias Eliáša, keď sa nebo na tri roky a 
šesť mesiacov zavrelo a v celej krajine nastal veľký hlad, bolo v Izraeli mnoho 
vdov. Ale Eliáš nebol poslaný k nijakej inej, iba k vdove do sidonskej Sarepty. A za 
čias proroka Elizea bolo v Izraeli mnoho malomocných. No nikto z nich nebol 



očistený, iba Naamán zo Sýrie. Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil 
hnev. Vstali a hnali ho von z mesta. Vyviedli ho až na kraj vrchu, na ktorom bolo 
postavené ich mesto, aby ho odtiaľ zhodili. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.  
Uzdravenie posadnutého 
Potom zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Tam po sobotách 
vyučoval. Obdivovali ho a žasli nad jeho rečami, lebo v jeho slove bola moc. V 
synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona, ktorý silným hlasom 
vykríkol: Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zahubiť? Viem, kto si. Si 
Boží Svätý. Ježiš pohrozil démonovi: Mlč a vyjdi z neho! Démon hodil človeka 
medzi nich, potom z neho vyšiel, ale neublížil mu. Všetkých sa zmocnila hrôza a 
hovorili si medzi sebou: Čo je to za slovo, že takou mocou a silou rozkazuje nečistým 
duchom a tí vychádzajú? A zvesť o ňom sa rozšírila po celom tom kraji.  
Uzdravenie Petrovej testinej 
Vstal, odišiel zo synagógy a vošiel do Šimonovho domu. Šimonova testiná mala 
vysokú horúčku a prosili za ňu. Zastal nad ňou, pohrozil horúčke a tá prestala. Ihneď 
vstala a posluhovala im. Pri západe slnka k nemu všetci privádzali chorých, ktorí 
trpeli rozličnými neduhmi. Na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich. Z 
mnohých vychádzali démoni a kričali: Ty si Boží Syn. Ale on im pohrozil a nedovolil 
im hovoriť, lebo vedeli, že je Mesiáš. Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na 
osamelé miesto. Zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich 
neodchádzal. No on im odpovedal: Aj iným mestám musím hlásať Božie kráľovstvo, 
lebo na to som poslaný. A kázal v judských synagógach. 
 
Evanjelium podľa Lukáša, kapitola 5 
 

Povolanie prvých učeníkov 
Raz, keď stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa k nemu zástup, aby počúval Božie 
slovo. Vtedy videl pri brehu stáť dve loďky. Rybári z nich vystúpili a prali si 
siete. Ježiš vstúpil do jednej loďky, ktorá patrila Šimonovi, a požiadal ho, aby trochu 
odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď dokončil, povedal 
Šimonovi: Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov. Šimon mu odpovedal: Učiteľ, 
celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Len 
čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im trhali siete. Preto dali znamenie 
spoločníkom z druhej loďky, aby im prišli pomôcť. Tí prišli a naplnili obe loďky tak, 
že sa až ponárali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Pane, 
odíď odo mňa, lebo som hriešny človek. Jeho aj ostatných sa totiž zmocnila hrôza 
nad úlovkom rýb. Zhrozili sa aj Jakub a Ján, Zebedejovi synovia, ktorí boli 
Šimonovými spoločníkmi. Nato povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, odteraz budeš 
loviť ľudí. Keď loďky prirazili k brehu, zanechali všetko a šli za ním.  
Uzdravenie malomocného 
Keď bol Ježiš v ktoromsi meste, objavil sa pred ním človek s pokročilým 
malomocenstvom. Len čo zazrel Ježiša, padol na tvár a prosil ho: Pane, ak chceš, 

môžeš ma očistiť. On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý! A 
malomocenstvo z neho ihneď zmizlo. Prikázal mu, aby nikomu o tom nehovoril. 
A potom mu povedal: Choď! Ukáž sa kňazovi! Prines obetu za svoje očistenie 
tak, ako to prikázal Mojžiš, na svedectvo pre nich! Chýr o ňom sa šíril viac a 
viac. Schádzali sa celé zástupy, aby ho počúvali a dali sa uzdraviť zo svojich 
neduhov. On sa však utiahol do samoty a tam sa modlil.  
Uzdravenie ochrnutého 
Istého dňa, keď Ježiš učil, sedeli okolo neho farizeji a zákonníci, ktorí sa 
poschádzali zo všetkých galilejských a judských dedín i z Jeruzalema. Pánova 
moc bola s ním, aby uzdravoval. Vtom muži prinášali na nosidlách ochrnutého, 
a pokúšali sa ho vniesť a položiť pred neho. Keď pre zástup nenašli priechod, 
kadiaľ by ho vniesli, vystúpili na strechu a otvorom cez hlinenú povalu ho aj s 
nosidlami spustili priamo pred Ježiša. Keď videl ich vieru, povedal: Človeče, 
odpúšťajú sa ti hriechy. Zákonníci i farizeji začali uvažovať a hovorili si: Kto je 
to, že sa takto rúha? Kto môže odpustiť hriechy okrem Boha? Ale Ježiš poznal 
ich myšlienky a povedal im: Ako to zmýšľate vo svojich srdciach? Čo je ľahšie 
povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy alebo povedať: Vstaň a choď!? Aby ste však 
vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy — povedal 
ochrnutému: Hovorím ti, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov! Ten sa pred nimi 
postavil na nohy, vzal svoje lôžko, velebil Boha a odišiel domov. Všetkých sa 
zmocnil úžas. Oslavovali Boha a naplnení bázňou si hovorili: Dnes sme videli 
naozaj zázračné veci.  
Povolanie Léviho 
Po týchto udalostiach vyšiel von a uzrel na mýtnici sedieť mýtnika menom Lévi 
a povedal mu: Poď za mnou! Lévi tam nechal všetko, vstal a šiel za ním. Lévi 
mu vo svojom dome pripravil veľkú hostinu. Bol tam veľký zástup mýtnikov a 
iných, ktorí s nimi stolovali. Farizeji a zákonníci reptali a hovorili jeho učeníkom: 
Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi? Ježiš im povedal: Lekára 
nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som pozývať spravodlivých, ale 
hriešnikov, aby sa kajali.  
Otázka pôstu 
Povedali mu: Jánovi učeníci sa často postia a modlia, podobne aj učeníci 
farizejov; ale tí tvoji jedia a pijú. Ježiš im odpovedal: Nemôžete žiadať, aby sa 
svadobní hostia postili, kým je ženích s nimi. No prídu dni, keď im ženícha 
vezmú a vtedy sa budú postiť. Povedal im aj podobenstvo: Nikto neodtrhne látku 
z nového odevu a neprišije ju na starý odev, lebo ináč by potrhal nový odev a 
nová záplata by sa k starému nehodila. Ani nikto nenalieva mladé víno do starých 
mechov, lebo nové víno by mechy potrhalo. Vytieklo by a aj mechy by sa 
zničili. Mladé víno treba nalievať do nových mechov. A vôbec, kto sa už napil 
starého vína, nemá chuť na mladé. Povie si: Staré je lepšie. 


