
FARSKÉ OZNAMY - 15. 10. 2018 –  21. 10. 2018 
 

Pondelok: Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi 
15. 10.  18.00 + František 
 

Utorok:  Sv. Márie Margity Alacoque, ľubovoľná spomienka 
16. 10.   8.00 + Veronika 
  

Streda:  Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka 
17. 10.  18.00 + Ingrid a Pavol 
  

Štvrtok: Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok 
18. 10. 8.00 za zdravie a Božie požehnanie pre syna Romana 
  

Piatok: Féria,  sv. omša za účasti detí 
19. 10.  17.00 + rodičia Ján a Anna 
 

Sobota:  Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 
20. 10.    
 

Nedeľa:  29. nedeľa v období cez rok - Misijná nedeľa 
21. 10.   10.00 za veriacich farnosti 

 

Príležitostné oznamy: 
1. Ďakujem veľmi pekne za prípravu pohostenia na agapé. Bolo to naozaj veľmi dobré 

a veľa. 
2. Zbierka pre potreby farnosti z minulého týždňa bola 123,30,- EUR. Nech Pán Boh odplatí 

štedrosť. 
3. Ďakujem veľmi pekne za včerajšiu brigádu. Nebolo nás až tak veľa, ale práce sme urobili 

myslím dosť. 
4. Dnes popoludní pozývam futbalu chtivých na ihrisko o 14.00 a o 15.00 všetkých na 

spoločné posedenie do humna pri fare, pozrieme si fotky nielen z Ríma, niečo pojeme 
a porozprávame... Môžeme byť len tak spolu a budovať hlbšie rodinné vzťahy.  

5. Na budúcu nedeľu je celonárodná zbierka na misie, ktorá bude zvlášť venovaná chudobným 
ľuďom v Etiópii. Modlitbu ruženca obetujeme v túto nedeľu za všetkých misionárov. 

6.  V utorok budeme mať spoločné čítanie Božieho slova s raňajkami - po sv. omši na fare. 
7. V stredu bude možnosť darovať krv v čase od 8.00 – 11.00 v Zborovej miestnosti na 

evanjelickej fare. Krv je dar pre blížneho. Pozývam všetkých, ktorí môžu darovať k účasti. 
8. 18. októbra 2018 (štvrtok) sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej modlitebnej iniciatívy 

Milión detí sa modlí ruženec. Pápežská nadácia ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi 
preto na stránke www.miliondeti.sk pripravila didaktické materiály pre farnosti, školy či 
spoločenstvá. Spojme sa 18. októbra v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu vo svete! 

9. Vo štvrtok bude Diecézna škola viera. Sv. omša v kostole v Liptovskom Mikuláši  je 
o 18.15 hod. a po sv. omši  bude prednáška. 

10. Duchovná obnova pre chlapcov stredoškolákov a starších je v ponuke od 30.11 do 2.12 
v Spišskej Kapitule. Bližšie info na plagáte a priloženom informačnom letáku. 

11. Prosím o prepáčenie, ak sa mi nejaký škriatok dostane do rozpisu sv. omší a nie je všetko 
tak, ako by ste chceli. Niekedy je viac požiadaviek na rovnaký termín a niekedy mi ujdú vaše 
požiadavky a priania. Ak máte nejaké konkrétne otázky, neváhajte sa pýtať. 

 

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

ROK S EVANJELIOM 46 
Evanjelium podľa Lukáša, kapitola 11b) 
 

Jonášovo znamenie 
Keď sa schádzali zástupy, hovoril im: Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada 
znamenie, ale nedostane ho, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako sa Jonáš stal 
znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie. Kráľovná z 
juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich, lebo ona prišla až z 
konca zeme počúvať Šalamúnovu múdrosť. A hľa, tu je niekto väčší ako 
Šalamún. Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho, 
lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie. A hľa, tu je niekto väčší ako Jonáš.  
Podobenstvo o svetle 
Nik nezažne lampu a nepostaví ju do kúta alebo pod mericu, ale na svietnik, aby tí, čo 
vchádzajú, videli svetlo. Lampou tela je tvoje oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé 
tvoje telo vo svetle. Ale ak sa zakalí , bude aj tvoje telo v tme. Hľaď teda, aby svetlo, 
čo je v tebe, nebolo tmou. Ak bude celé tvoje telo vo svetle, a ani jedna jeho časť 
nebude v tme, celé bude jasné, ako keď ťa lampa ožiari svojím svetlom.  
Reč proti farizejom 
Keď ešte hovoril, poprosil ho istý farizej, aby u neho obedoval. Ježiš vošiel a posadil 
sa k stolu. Farizej sa začudoval, keď videl, že sa pred obedom neumyl. Pán mu 
povedal: Vy farizeji čistíte čašu a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a 
neprávosti. Hlupáci, či ten, čo stvoril vonkajšok, nestvoril aj vnútro? Ale čo je vnútri, 
rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté. Beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky 
z mäty, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate! Toto 
bolo treba robiť a tamto nezanedbávať! Beda vám, farizeji, lebo máte radi prvé miesta 
v synagógach a pozdravy na námestiach! Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a 
ľudia ani nevedia, že po nich chodia! Vtedy mu ktorýsi zo zákonníkov povedal: Učiteľ, 
keď takto hovoríš, potupuješ aj nás. On mu odpovedal: Aj vám, zákonníkom, beda! 
Lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani 
jediným prstom nedotknete. Beda vám, lebo staviate prorokom náhrobky, kým vaši 
otcovia ich vraždili. Takto ste svedkami, ktorí schvaľujú činy svojich otcov. Oni ich 
vraždili a vy im staviate náhrobky. Preto aj Božia múdrosť vyriekla: Pošlem k nim 
prorokov a apoštolov. Niektorých z nich budú vraždiť a iných prenasledovať. A tak sa 
toto pokolenie bude zodpovedať za krv všetkých prorokov, čo bola vyliata od 
založenia sveta; od krvi Ábela až po krv Zachariáša, ktorý zahynul medzi oltárom a 
chrámom. Áno, hovorím vám: Toto pokolenie sa bude zodpovedať. Beda vám, 
zákonníci, pretože ste prevzali kľúč poznania; sami ste nevošli a tým, čo chceli vojsť, 
ste v tom zabránili. Keď odtiaľ odchádzal, zákonníci a farizeji začali naňho prudko 
dorážať a dotieravo sa ho na všeličo vypytovať. Strojili mu úklady, aby ho chytili za 
slovo.  



Evanjelium podľa Lukáša, kapitola 12 
Varovanie pred kvasom farizejov 
Medzitým sa zhlukli tisícové zástupy, takže ľudia až šliapali po sebe. Ježiš začal 
hovoriť najprv svojim učeníkom: Chráňte sa kvasu farizejov, čiže pokrytectva. Veď 
nič nie je také skryté, aby raz nebolo odhalené, a nič nie je natoľko utajené, aby raz 
nevyšlo najavo. Lebo čo ste povedali v tme, budú počuť na svetle. Čo ste v 
komôrkach pošepli do ucha, budú rozhlasovať zo striech.  
Koho sa báť 
Vám, svojim priateľom, hovorím: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo a potom už nič 
viac nemôžu urobiť! Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý zabije a 
má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám: Toho sa bojte! Či nepredávajú päť 
vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabúda. Vy však máte 
spočítané aj vlasy na hlave. Nebojte sa, vy ste drahší ako mnoho vrabcov.  
Odvaha vyznávať Krista 
Hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj Syn človeka vyzná pred 
Božími anjelmi. Kto ma však zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími 
anjelmi. Každému, kto povie slovo proti Synovi človeka, bude odpustené. Tomu 
však, kto sa bude rúhať Duchu Svätému, sa neodpustí. Keď vás budú vodiť do 
synagóg, pred úrady a vrchnosti, netrápte sa, ako a čím sa budete brániť, lebo Duch 
Svätý vás v tej chvíli poučí, čo máte hovoriť.  
Podobenstvo o chamtivom boháčovi 
Ktosi zo zástupu mu povedal: Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou rozdelil 
o dedičstvo. On mu odpovedal: Človeče, kto ma ustanovil na to, aby som vynášal 
rozsudky alebo delil? A pokračoval: Dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek 
chamtivosti po nadbytku! Lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. A 
potom im povedal toto podobenstvo: Istému boháčovi prinieslo pole hojnú 
úrodu. Rozmýšľal a hovoril si: Čo urobím? Veď nemám kam pozvážať úrodu. Potom 
si povedal: Urobím toto: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie. Tam potom uložím 
všetko obilie i svoj majetok a poviem si: Duša, máš veľa majetku na mnoho rokov. 
Odpočívaj, jedz, pi a veseľ sa! Ale Boh mu povedal: Blázon! Ešte tejto noci 
požiadajú o tvoj život a komu ostane to, čo si nahonobil? Tak bude s každým, kto 
zhŕňa poklady pre seba, a nie je bohatý v Bohu.  
Dôvera v Boha 
A svojim učeníkom povedal: Preto vám hovorím: Nerobte si starosti o život, čo 
budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako pokrm a telo viac ako 
odev. Pozrite sa na havrany! Nesejú ani nežnú. Nemajú ani komoru, ani stodolu, a 
Boh ich živí. O čo viac ste vy ako vtáky! A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou 
predĺžiť život čo len o lakeť? Ak teda nevládzete ani to najmenšie, prečo ste 
ustarostení o ostatné? Zamyslite sa nad ľaliami, ako rastú. Nepradú a netkajú. 
Hovorím vám, že ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako jedna z 
nich. Keď teda Boh na poli takto oblieka trávu, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do 
pece, o čo skôr sa postará o vás, maloverní! Ani vy sa teda neumárajte otázkami, čo 

budete jesť a čo budete piť. Nebuďte utrápení! Veď toto všetko zháňajú národy tohto 
sveta. Váš Otec predsa vie, že to potrebujete. Hľadajte však jeho kráľovstvo a toto sa 
vám pridá. Neboj sa, maličké stádo, lebo sa zapáčilo vášmu Otcovi dať vám 
kráľovstvo. Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Urobte si mešce, ktoré sa 
nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ 
neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.  
Výzva bedliť 
Majte bedrá opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí čakajú na svojho 
pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a 
zaklope. Blahoslavení sú sluhovia, ktorých pán nájde bedliť. Amen, hovorím vám: 
Opáše sa, posadí ich k stolu, pristúpi a bude ich obsluhovať. Či príde pred polnocou 
alebo až nad ránom a nájde ich bedliť, sú blahoslavení. Uvedomte si: Keby hospodár 
vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vlámať sa do svojho domu. Aj 
vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.  
Podobenstvo o vernom sluhovi 
Peter mu povedal: Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám alebo aj všetkým? Pán 
mu odpovedal: Kto je teda verný a rozumný správca, ktorého pán ustanovil nad 
svojimi služobníkmi, aby im načas dával určenú stravu? Blahoslavený sluha, ktorého 
pán pri svojom príchode nájde robiť tak. Pravdivo vám hovorím: Ustanoví ho nad 
všetkým, čo má. Ale keby si ten sluha v srdci povedal: Môj pán mešká a nechodí, a 
začal by biť sluhov a slúžky, jesť a opíjať sa, pán toho sluhu príde v deň, keď to 
najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej netuší. Rozpoltí ho a dá mu podiel s 
nevernými. Ten sluha, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a neplnil jeho 
vôľu, bude veľmi bitý. Ten však, ktorý ju nepoznal a urobil by niečo, čo si zaslúži 
bitku, bude menej bitý. Od každého, kto mnoho dostal, bude sa mnoho žiadať. Od 
toho, komu veľa zverili, budú aj viac žiadať.  
Ježiš — príčina rozdelenia 
Oheň som prišiel vrhnúť na zem. A čo chcem? Len aby už vzbĺkol! Krstom mám byť 
pokrstený a ako je mi úzko, kým sa to nestane! Myslíte si, že som prišiel darovať na 
zemi pokoj? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom 
dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn 
proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta 
proti svokre.  
Poznať znamenie čias 
Potom povedal zástupom: Keď zbadáte na západe vystupovať oblak, hneď hovoríte, 
že príde lejak. A býva to tak. A keď veje južný vietor, hovoríte, že bude horúčava. A 
býva. Pokrytci, vzhľad zeme a neba viete rozoznať. Ako to, že neviete rozoznať 
terajší čas?  
Zmieriť sa s protivníkom 
Prečo sami od seba neviete posúdiť, čo je spravodlivé? Keď ideš so svojím 
protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cestou pokonať, aby ťa nezavliekol k 
sudcovi. Lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa uvrhne do väzenia. Hovorím ti: 
Nevyjdeš odtiaľ, kým nevrátiš aj posledný halier. 


