
FARSKÉ OZNAMY - 5. 11. 2018 –  11. 11. 2018 
 

Pondelok: Féria 
5. 11.  17.00 – za zdravie a Božie požehnanie Anny Kohútovej – jubileum 
 

Utorok: Féria 
6. 11.   17.00 + Anna a Pavol 
  

Streda:  Féria 
7. 11.  17.00 - za zdravie a Božie požehnanie Terézie 
  

Štvrtok: Féria 
8. 11. 8.00 + Miroslav Keštefran 
  

Piatok: Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok, za účasti detí 
9. 11. 17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre vnukov  
 

Sobota:  Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka 
10. 11.  8.00 + z rodiny Miláčkovej a Kulichovej   
 

Nedeľa: 32. nedeľa v období cez rok  
11. 11.   10.00 za veriacich farnosti 
 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Bohu známi obetovali na kostol 25,- EUR ; 30,- EUR ; 40,- EUR a 50,- EUR. Nech 

Vám Pán Boh odplatí štedrosť.  
2. Pri príležitosti životného jubilea Anny obetovali na potreby farnosti 50,- EUR. Nech 

Pán Boh odplatí Vašu štedrosť.  
3. Oktáva modlitieb za zosnulých je od 1.11. do 8.11. – za obvyklých podmienok je 

možné získať odpustky v prospech duší v očistci. Modlíme sa tiež spoločne hneď po sv. 
omši pri kríži vedľa kostola. 

4. V utorok na ďalší týždeň – 6.11. pozývam členov Pastoračnej rady farnosti a Farskej 
hospodárskej rady na stretnutie po sv. omši na faru – cca 17.45. 

5. V stredu 7.11. o 14.00 bude sv. omša za zosnulých, v kostole Najsvätejšej Trojice na 
Čiernom Váhu. 

6. Ďakujeme za upratovanie kostola sk. č. 4.  
7. Od 11.11. do 21.11. idem duchovne sprevádzať púť do Mexika, ktorú organizuje TV 

LUX. Otec biskup schválil prosbu vedenia televízie a súhlasil, aby som sa duchovnej 
službe pre TV LUX venoval 2x za rok. Zastupovať v našej farnosti budú kňazi z Važca. 
V prípade potreby volajte vdp. Mgr. Romana Šemráka, pána farára z Važca na číslo 0903 
207 137. 

8. Oznámenie o voľbách v Ružencovom bratstve pri kostole sv. Štefana, prvomučeníka vo 
Východnej: Horliteľ Ružencového bratstva: Viera Sabaková, Horliteľ 1. ruže: Mária 
Jurčová, Horliteľ 2. ruže: Marta Běhalová,, Horliteľ 3. ruže: Viera Sýkorová. 
Členovia finančnej komisie za 1. ružu: Zuzana Girašková, za 2. ružu: Jana Halková, za 
3.ružu: Mária Bartková. 

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 17 
O zvádzaní 
Potom povedal svojim učeníkom: Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda 
tomu, skrze koho pohoršenia prichádzajú. Lepšie by bolo, keby mu na šiju 
zavesili mlynský kameň a hodili ho do mora, než aby zviedol jedného z týchto 
maličkých. 3a Dávajte si pozor! 3b Ak sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho! Ak robí 
pokánie, odpusť mu! A čo by sa aj sedem ráz za deň proti tebe prehrešil a sedem 
ráz sa k tebe vrátil a povedal by: Ľutujem!, odpusť mu!  
Sila viery 
Apoštoli povedali Pánovi: Daj nám väčšiu vieru! Pán povedal: Ak by ste mali 
vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: Vytrhni sa aj s koreňom 
a presaď sa do mora!, poslúchla by vás.  
Neužitoční sluhovia 
Ak máte sluhu, ktorý orie, alebo pasie, kto z vás mu povie, keď sa vráti z poľa: 
Poď a hneď si sadni k stolu! Vari mu skôr nepovie: Priprav mi večeru, opáš sa a 
obsluhuj ma, kým sa ja nenajem a nenapijem. Ty budeš jesť a piť až potom. Či 
azda bude ďakovať sluhovi, že urobil, čo mu rozkázal? Tak aj vy, keď urobíte 
všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte: Sme neužitoční sluhovia. Urobili sme, 
čo sme boli povinní urobiť.  
Uzdravenie desiatich malomocných 
Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš cez Samáriu a Galileu. Keď vchádzal 
do jednej dediny, stretol desať malomocných mužov. Už zďaleka zastali a hlasno 
kričali: Ježiš, Učiteľ, zmiluj sa nad nami! Keď ich uvidel, povedal im: Choďte a 
ukážte sa kňazom! A keď odchádzali, boli očistení. Jeden z nich, len čo 
spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha. Pri 
Ježišových nohách padol na tvár a ďakoval mu. Bol to Samaritán. Vtedy Ježiš 
povedal: Neboli vari očistení desiati? Kde sú ostatní deviati? Nenašiel sa nik 
okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a oslavoval Boha? A jemu povedal: 
Vstaň a choď. Tvoja viera ťa zachránila.  
 
 



Príchod Božieho kráľovstva 
Keď sa ho farizeji pýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, odpovedal im: Príchod 
Božieho kráľovstva sa nedá spozorovať. Ani nepovedia: Hľa, tu je!, alebo: Tamto 
je! Lebo Božie kráľovstvo je medzi vami. A učeníkom povedal: Prídu dni, keď 
si budete žiadať vidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte. Vtedy vám 
povedia: Hľa, tam je! Hľa, tu je! Ale vy nechoďte, nebežte za nimi! Lebo ako 
blesk, keď sa zablýska, ožiari všetko od jedného konca pod nebom až po druhý, 
tak bude aj Syn človeka vo svoj deň. Ale najprv musí mnoho trpieť a byť 
zavrhnutý týmto pokolením. Ako bolo za dní Noachových, tak bude aj za dní 
Syna človeka. Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noach vošiel do 
korábu. Vtedy prišla potopa a všetkých zahubila. Podobne bolo za dní Lótových: 
jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali. V deň, keď Lót vyšiel zo Sodomy, 
Boh zoslal oheň a síru z neba a všetkých zahubil. Tak bude aj v deň, keď sa zjaví 
Syn človeka. Kto bude v ten deň na streche a svoje veci bude mať v dome, nech 
pre ne nezostupuje. Ani ten, čo bude na poli, nech sa nevracia. Rozpomeňte sa 
na Lótovu ženu. Kto sa bude usilovať zachovať si život, stratí ho, ale kto ho stratí, 
ten si ho zachová. Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli. Jeden 
bude vzatý a druhý ostane. Dve budú spolu mlieť. Jedna bude vzatá, druhá 
ostane. Opýtali sa ho: Kde, Pane? On im povedal: Kde bude telo, tam sa 
zhromaždia aj supy. 

Evanjelium podľa Lukáša, kapitola 18 
Podobenstvo o vdove a sudcovi 
Rozpovedal im podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať. V 
jednom meste bol sudca, ktorý sa nebál Boha, ani človeka sa nehanbil. V tom 
meste bola aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: Zastaň sa ma proti môjmu 
protivníkovi! On síce dlho nechcel, no potom si povedal: Čo sa aj Boha nebojím 
a človeka sa nehanbím, zastanem sa tej vdovy, keď ma už toľko unúva. Nech ma 
napokon nedokaličí! A Pán dodal: Všimnite si, čo povedal ten nespravodlivý 
sudca! Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i 
nocou? Vari bude meškať s pomocou pre nich? Hovorím vám: Hneď sa ich 
zastane. Ale či Syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde?  
Farizej a mýtnik 
Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví a inými pohŕdali, povedal toto 
podobenstvo: Dvaja muži vošli do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý 
mýtnik. Farizej stál a takto sa v duchu modlil: Bože, ďakujem ti, že nie som ako 
ostatní ľudia: vydierači, nespravodliví, cudzoložníci alebo ako tento 
mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo 
získam. Mýtnik však stál opodiaľ a neodvážil sa ani len oči zdvihnúť k nebu, bil 
sa do pŕs a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Hovorím vám: Tento 

odišiel domov ospravedlnený, a tamten nie. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude 
ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.  
Ježiš — priateľ detí 
Prinášali mu aj batoľatá, aby sa ich dotýkal. Keď to videli učeníci, dohovárali 
im. Ale Ježiš ich privolal a povedal: Dovoľte deťom prichádzať ku mne a 
nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Amen, hovorím vám: Kto 
neprijme Božie kráľovstvo tak ako dieťa, nevojde doň.  
Bohatý mládenec 
Istý popredný muž sa ho opýtal: Dobrý učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal 
dedičom večného života? Ježiš mu odpovedal: Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto 
nie je dobrý, iba jeden — Boh. Poznáš prikázania: Nescudzoložíš! Nezabiješ! 
Nepokradneš! Nepovieš krivé svedectvo! Cti si svojho otca a svoju matku! On 
však povedal: Toto všetko som zachovával od mladosti. Keď to Ježiš počul, 
povedal mu: Ešte jedno ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a 
budeš mať poklad v nebesiach. Potom príď a nasleduj ma! Keď to počul, veľmi 
sa zarmútil, lebo bol nesmierne bohatý. Keď Ježiš videl, že zosmutnel, povedal: 
Ako ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky! Ľahšie je totiž 
ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. A tí, čo to 
počuli, povedali: Kto teda môže byť spasený? On im odpovedal: Čo je nemožné 
ľuďom, je možné Bohu. Tu Peter povedal: Pozri, my sme opustili, čo sme mali, 
a išli sme za tebou. On im povedal: Amen, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustí 
dom, či ženu, bratov, rodičov alebo deti pre Božie kráľovstvo, aby v tomto čase 
neprijal mnohonásobne viac a v budúcom veku večný život.  
Tretia predpoveď utrpenia 
Vtedy si vzal so sebou Dvanástich a povedal im: Hľa, vystupujeme do Jeruzalema 
a vyplní sa o Synovi človeka všetko, čo napísali proroci. Vydajú ho pohanom, 
vysmejú ho, potupia a opľujú. Zbičujú ho a zabijú, ale on na tretí deň vstane z 
mŕtvych. Lenže oni ničomu z toho nerozumeli a zmysel týchto slov im zostal 
skrytý a nechápali, čo povedal.  
Uzdravenie slepca pri Jerichu 
Keď sa Ježiš blížil k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žobral. Keď počul, že 
tadiaľ prechádza zástup, vypytoval sa, čo je to. Povedali mu, že prichádza Ježiš 
Nazaretský. Tu vykríkol: Ježiš, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou! Tí, čo šli 
vpredu, mu dohovárali, aby mlčal, ale on kričal ešte hlasnejšie: Syn Dávidov, 
zmiluj sa nado mnou! Vtom Ježiš zastal a povedal, aby ho priviedli. Keď sa 
priblížil, opýtal sa ho: Čo chceš, aby som ti urobil? On odpovedal: Pane, aby som 
videl! A Ježiš mu povedal: Pozeraj! Tvoja viera ťa zachránila. Hneď začal vidieť, 
nasledoval ho a oslavoval Boha. Všetok ľud, ktorý to videl, vzdával Bohu chválu. 


