
FARSKÉ OZNAMY - 26. 11. 2018 –  2. 12. 2018 
 

Pondelok: Féria 
26. 11.  
 

Utorok: Féria 
27. 11.   17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Milana 
  

Streda:  Féria 
28. 11.                8.00 + sestry Máriu a Veroniku  
  

Štvrtok: Féria 
29. 11.  17.00 - za zdravie a Božie požehnanie Jany s rodinou 
  

Piatok: Sv. Ondreja, sviatok, sv. omša za účasti detí 
30. 11.  17.00 – za zdravie a Božie požehnanie rod. Bartkovej 
 

Sobota:               Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 
1. 12.                   7.30 - Fatimská sobota 

8.00 + teta Annu 
Nedeľa: 1. adventná nedeľa – začína nový liturgický rok „C“ 
2. 12.   10.00 - za veriacich farnosti 
 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Zbierka pre potreby farnosti z minulej nedele bola 115,- EUR. Nech Pán Boh 

odplatí Vašu štedrosť. 
2. Ďakujeme za upratovanie kostola sk. č. 5.  
3. Rozpis upratovania má na zodpovednosti p. Anna Krajčiová, prosím aby ste 

prípadné zmeny konzultovali s ňou. 
4. Dnes máme poslednú časť z evanjelia podľa Lukáša v rámci Roka s evanjeliom. 

Ak by sme chceli pokračovať, navrhoval by som, aby sme čítali postupne skutky 
apoštolov a novozákonné listy.  

5. V stredu po sv. omši pozývam na spoločné prečítanie poslednej časti RSE na 
faru. 

6. Na budúcu nedeľu je pravidelná jesenná zbierka na Charitu.  Spišská katolícka 
charita ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí počas  1. adventnej nedele prispejú na 
charitu. Charitná zbierka bude použitá na rekonštrukciu Spojenej školy sv. 
Maximiliána Mária Kolbeho v Spišskej Novej Vsi, kde vzniknú priestory aj pre 
najmenšie deti, ktoré sú viacnásobne postihnuté a potrebujú našu pomoc. Srdečne 
Pán Boh zaplať a požehnaj! 

7. Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Výmena kartičiek Ružencového bratstva bude 
po sv. omši.  

8. V sakristii je k dispozícii misijný knižný kalendár na rok 2019 s nádhernou 
tematikou „Afrika, počiatky kresťanstva v Afrike a misie“. Cena tohto kalendára je 
3,-Eura. V ponuke je tiež nástenný misijný kalendár na rok 2019 v cene 2,- Eura.  

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

ROK S EVANJELIOM 52 
 

Evanjelium podľa Lukáša, kapitola 23 
Ježiš pred Pilátom 
Nato celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi a začali ho obžalúvať: Tohto sme 
pristihli, ako rozvracal náš národ, zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je 
Mesiáš, kráľ. Pilát sa ho spýtal: Ty si židovský kráľ? On mu odpovedal: Ty to 
hovoríš. Pilát povedal veľkňazom a zástupom: Na tomto človeku nenachádzam žiadnu 
vinu. Ale oni naliehali a hovorili: Búri ľud, keď učí po celom Judsku, počnúc Galileou 
až sem.  
Ježiš pred Herodesom 
Keď to Pilát počul, spýtal sa, či je tento človek z Galiley. Keď sa dozvedel, že patrí pod 
právomoc Herodesa, poslal ho k Herodesovi, ktorý bol práve v tých dňoch v 
Jeruzaleme. Keď Herodes videl Ježiša, veľmi sa zaradoval. Veď už dávno ho chcel 
vidieť, pretože o ňom počul, a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký zázrak. Doliehal naňho 
mnohými otázkami, ale on mu neodpovedal. Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a 
nástojčivo na neho žalovali. Herodes so svojimi vojakmi ním opovrhol, urobil si z neho 
posmech, dal ho obliecť do žiarivého odevu a poslal ho späť k Pilátovi. V ten deň sa 
Herodes a Pilát spriatelili; predtým boli totiž nepriateľmi.  
Odsúdenie Ježiša 
Pilát zvolal veľkňazov, popredných mužov a ľud a povedal im: Priviedli ste mi tohto 
človeka ako buriča ľudu. Ja som ho pred vami vypočul a nenašiel som na tomto človekovi 
nijakú vinu, z ktorej ho obviňujete. Ale ani Herodes, lebo nám ho poslal späť. Neurobil 
teda nič, za čo by si zasluhoval smrť. Potrestám ho teda a prepustím. Tu naraz všetci 
skríkli: Preč s ním! Prepusť nám Barabbáša! Toho väznili za akúsi vzburu v meste a za 
vraždu. Pilát k nim znova prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť. Ale oni kričali: Ukrižuj! 
Ukrižuj ho! Prehovoril k nim tretí raz: Ale čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nijakú 
vinu, za ktorú by zasluhoval smrť. Preto ho potrestám a prepustím. Ale oni na neho 
dorážali veľkým krikom a žiadali, aby ho dal ukrižovať. Ich krik prevládol. Pilát sa 
rozhodol vyhovieť ich žiadosti. Prepustil teda toho, ktorý bol uväznený za vzburu a 
vraždu, kým Ježiša vydal ich zvoli.  
Ukrižovanie Ježiša 
Keď ho odvádzali, zastavili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili 
naňho kríž, aby ho niesol za Ježišom. Nasledoval ho veľký zástup ľudu i žien, ktoré nad 
ním kvílili a oplakávali ho. Ježiš sa obrátil k ženám a povedal: Dcéry jeruzalemské, 
neplačte nado mnou, ale radšej plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi, lebo hľa, 
prichádzajú dni, v ktorých sa bude vravieť: Blahoslavené neplodné, loná, čo nerodili, a 



prsia, čo nepridájali. Vtedy začnú hovoriť vrchom: Padnite na nás, a kopcom: Prikryte 
nás! Veď ak toto robia so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým? Spolu s ním 
viedli na popravu aj dvoch zločincov. Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, 
ukrižovali ho a s ním aj zločincov: jedného sprava, druhého zľava. Ježiš povedal: Otče, 
odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Potom si rozdelili jeho šaty a losovali o ne. Ľud tam 
stál a díval sa. Poprední muži sa mu vysmievali a hovorili: Iných zachraňoval, nech 
zachráni aj seba, ak je vyvolený Boží Mesiáš. Posmievali sa mu aj vojaci, ktorí prišli a 
podávali mu ocot. Hovorili: Zachráň sa, ak si židovský kráľ! Nad ním bol nápis: Toto je 
židovský kráľ. Jeden z tých zločincov, ktorí viseli na kríži, sa mu rúhal a hovoril: Nie si 
ty Mesiáš? Zachráň seba i nás! No druhý ho zahriakol: Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si 
takisto odsúdený? Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale on neurobil nič 
zlé. Potom povedal: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš 
mu odpovedal: Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.  
Ježišova smrť 
Bolo okolo šiestej hodiny a nastala po celej zemi tma až do deviatej hodiny. Slnko sa 
zatmelo a chrámová opona sa napoly roztrhla. Tu zvolal Ježiš silným hlasom: Otče, do 
tvojich rúk porúčam svojho ducha. Keď to povedal, dokonal. Keď stotník videl, čo sa 
stalo, oslavoval Boha a hovoril: Naozaj, tento človek bol spravodlivý. A celé zástupy, 
ktoré sa zbehli na toto divadlo a videli, čo sa stalo, bili sa do pŕs a vracali sa domov. Všetci 
jeho známi však stáli obďaleč. Aj ženy, ktoré ho nasledovali z Galiley, na to pozerali.  
Ježišov pohreb 
Tu istý muž menom Jozef, člen veľrady, dobrý a spravodlivý muž z judského mesta 
Arimatie, ktorý nesúhlasil s ich rozhodnutím ani konaním a očakával Božie 
kráľovstvo, prišiel k Pilátovi a vyžiadal si Ježišovo telo. Keď ho sňal, zavinul ho do 
plátna, uložil do hrobu vytesaného v skale, v ktorom ešte nikto nikdy neležal. Bol 
prípravný deň a už nastávala sobota. Sprevádzali ho ženy, ktoré prišli s Ježišom z Galiley. 
Videli hrob aj to, ako bolo uložené jeho telo. Potom sa vrátili a pripravili voňavé oleje a 
masti. Ale v sobotu podľa príkazu zachovali pokoj. 

 

Evanjelium podľa Lukáša, kapitola 24 
Vzkriesenie Ježiša 
V prvý deň po sobote včasráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si 
pripravili. Kameň našli odvalený od hrobu. Keď vošli dnu, telo Pána Ježiša nenašli. Ako 
nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja muži v žiarivom odeve. Ženy sa 
preľakli a sklonili tváre k zemi. Ale muži im povedali: Prečo hľadáte živého medzi 
mŕtvymi? Niet ho tu, bol vzkriesený. Spomeňte si, ako vám hovoril, keď bol ešte v 
Galilei: Syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešnikom a ukrižovaný, ale tretieho dňa 
musí vstať z mŕtvych. Tu si spomenuli na jeho slová, vrátili sa od hrobu a všetko 
porozprávali Jedenástim a všetkým ostatným. Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária 
Jakubova a s nimi aj ostatné, ktoré to rozprávali apoštolom. Ale tým sa zdali tieto slová 
ako blúznenie a neverili im. No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol, videl tam len 
plachty. Odišiel domov s úžasom nad tým, čo sa to stalo.  

Cesta do Emauz 
V ten istý deň dvaja z nich išli do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema 
vzdialená na šesťdesiat stadií. A rozprávali sa o všetkom, čo sa udialo. Ako sa tak 
zhovárali a vzájomne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a šiel s nimi. Ich oči boli 
zastreté, aby ho nespoznali. I spýtal sa ich: O čom sa takto idúcky rozprávate? Oni sa 
zronení zastavili a jeden z nich, menom Kleofáš, mu povedal: Ty si vari jediný návštevník 
Jeruzalema, ktorý nevie, čo sa tam po tieto dni stalo! On sa ich spýtal: A čo? Odpovedali 
mu: To, čo sa stalo s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorok, mocný v čine i v reči pred 
Bohom, aj pred všetkými ľuďmi. Ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na 
smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Dnes je však už tretí deň, ako sa 
to všetko stalo. Niektoré z našich žien nás aj vyľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, a keď 
nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a tí im hovorili, že žije. Niektorí z 
našich išli k hrobu a zistili, že je to tak, ako povedali ženy. No jeho nevideli. Ježiš im 
povedal: Vy nechápaví a leniví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemusel 
Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc od Mojžiša a od 
všetkých prorokov, vykladal im, čo sa naňho vzťahovalo vo všetkých Písmach. Tak sa 
priblížili k dedine, do ktorej sa uberali, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naňho naliehali: 
Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa schýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi. Keď 
sedel s nimi pri stole, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. Vtom sa im otvorili oči 
a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: Či nehorelo naše srdce, keď sa s nami 
cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma? A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do 
Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a ostatných, čo boli s nimi. Títo 
hovorili: Pán naozaj vstal z mŕtvych a ukázal sa Šimonovi. Aj oni porozprávali, čo sa im 
cestou stalo a ako ho spoznali pri lámaní chleba.  
Ježiš sa zjavuje učeníkom 
Kým o tom hovorili, on sám sa postavil uprostred nich a povedal im: Pokoj 
vám! Preľaknutí a prekvapení sa domnievali, že vidia ducha. Povedal im: Čo sa ľakáte a 
prečo máte v srdci pochybnosti? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa 
ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti — ale ja, ako vidíte, mám. Keď to 
povedal, ukázal im ruky a nohy. Pretože tomu stále od veľkej radosti neverili a čudovali 
sa, povedal im: Máte tu niečo na zjedenie? Podali mu kúsok pečenej ryby. Vzal si a jedol 
pred nimi. Potom im hovoril: Toto sú moje slová, ktoré som vám povedal, kým som bol 
ešte s vami: Musí sa vyplniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, 
Prorokoch a Žalmoch. Vtedy im otvoril myseľ, aby chápali Písma, a povedal im: Tak je 
napísané, že Kristus bude trpieť, tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude 
všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste 
toho svedkami. Hľa, ja na vás zosielam, čo sľúbil môj Otec. Vy však zostaňte v meste, 
kým nebudete zahalení mocou z výsosti.  
Nanebovstúpenie 
Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Keď ich žehnal, 
vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili 
do Jeruzalema. Stále boli v chráme, chválili a velebili Boha. 
 


