
FARSKÉ OZNAMY - 18. 12. 2017 – 26. 12. 2017 
 

Pondelok: Féria po 3. adventnej nedeli 
18. 12.  17.00 + Vladimír a Vladimír Sabaka 
 

Utorok:  Féria po 3. adventnej nedeli  
19. 12.   17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Annu s rodinou 
    

Streda:              Féria po 3. adventnej nedeli 
20. 12.               8.00 - za zdravie a Božie požehnanie pre Mariána 
  

Štvrtok:            Féria po 3. adventnej nedeli - adorácia 
21. 12.  17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Juraja, Veroniku, 

Martinu a Jakuba 
  

Piatok:             Féria po 2. adventnej nedeli, sv. omša za účastí detí 
22. 12.   8.00 - za zdravie a Božie požehnanie pre deti a vnúčatá 
 

Sobota: Féria po 2. adventnej nedeli  
23. 12.  8.00 + z rodiny Krajči a Kráľ 
 

Nedeľa: 4. adventná nedeľa 
24. 12.   10.00 - za veriacich farnosti 
  24.00 – za veriacich farnosti 
 

Pondelok: Narodenie Pána, slávnosť 
25.12.  10.00 - za zdravie a Božie pož.  pre rodinu Milana Koreňa 
 

Utorok: Sv.Štefana, prvého mučeníka, odpustová slávnosť 
26.12.  10.00 – za dobrodincov farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Dnes po sv. omši bude v kostole stretnutie lektorov. 
2. V týždni pokračuje spovedanie v našom dekanáte – sv.omše sú prispôsobené. 

V našej farnosti stále 30’ pred sv. omšou a podľa potreby aj po sv.omši. 
3. V sobotu po sv.omši bude upratovanie kostola a príprava na Vianočné sviatky. 
4. V sobotu 23.12. od 15.30 pôjdem ku chorým. 
5. Na budúcu nedeľu - 4. adventná nedeľa - bude požehnanie betlehemov. 
6. V pondelok 25.12., na slávnosť Narodenia Pána, bude o 14.00 sv.omša v kostole 

na Čiernom Váhu. 

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

ROK S EVANJELIOM 3 
 

Evanjelium podľa Jána, kapitola 4-5 
 
Ježiš a Samaritánka 
Keď sa Ježiš dozvedel, že farizeji počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než Ján, 
hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci, opustil Judsko a odišiel znova do Galiley. 
Musel však prejsť cez Samáriu. Dostal sa tak do samaritánskeho mesta menom Sychar, 
blízko pozemku, ktorý dal Jákob svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jákobova studňa. 
Ježiš bol ustatý z cesty, a tak si sadol k studni. Bolo asi šesť hodín. Tu prišla istá 
samaritánska žena nabrať si vody. Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť! Jeho učeníci totiž 
odišli do mesta nakúpiť potravu. Samaritánka mu povedala: Ako to, že ty, Žid, žiadaš 
odo mňa, Samaritánky, aby som sa ti dala napiť? Židia sa totiž so Samaritánmi 
nestýkajú. Ježiš jej na to povedal: Keby si vedela o Božom dare a kto je ten, čo ti 
hovorí: Daj sa mi napiť!, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu 
povedala: Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká; odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? 
Si azda väčší, ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia 
i jeho dobytok? Ježiš jej povedal: Každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smädný. Kto 
sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmädne. Ale voda, ktorú mu dám, 
stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Žena mu povedala: Pane, 
daj mi tej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť po vodu. On jej 
povedal: Choď, zavolaj si muža a príď sem! Žena mu odpovedala: Nemám muža. Nato 
jej Ježiš povedal: Správne si povedala: Nemám muža; lebo si mala piatich mužov a ten, 
ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Žena mu odpovedala: Pane, 
vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v 
Jeruzaleme je miesto, kde sa mu treba klaňať. Ježiš jej odpovedal: Ver mi, žena, že 
prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. 
Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo poznáme, pretože spása je 
zo Židov. Ale prichádza hodina — a už je tu —, keď praví ctitelia budú sa klaňať 
Otcovi v Duchu a pravde. Veď aj Otec hľadá takýchto ctiteľov. Boh je Duch a tí, čo sa 
mu klaňajú, musia sa klaňať v Duchu a pravde. Žena mu povedala: Viem, že prichádza 
Mesiáš, nazývaný Kristus; keď príde on, všetko nám oznámi. Ježiš jej povedal: Ja som 
to — ten, čo sa rozpráva s tebou. Vtom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so 
ženou, ani jeden však nepovedal: Čo od nej chceš? alebo: Prečo sa s ňou rozprávaš? 
Žena tam nechala svoj džbán, odišla do mesta a hovorila ľuďom: Poďte sa pozrieť na 
človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som urobila! Nebude to Mesiáš? Vyšli teda z 



mesta a prišli k nemu. Medzitým ho učeníci prosili: Rabbi, jedz! On im však povedal: 
Ja mám jesť pokrm, o ktorom vy neviete. Tu si hovorili učeníci medzi sebou: Vari mu 
niekto priniesol jesť? Ježiš im povedal: Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, čo ma 
poslal, a dokonať jeho dielo. Vari nehovoríte i vy sami: Ešte štyri mesiace a príde 
žatva? Hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite na polia, že sa už belejú k žatve! Žnec už 
dostáva mzdu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa rozsievač aj žnec spolu radovali. 
Lebo v tomto má pravdu príslovie: Jeden rozsieva a druhý žne. Ja som vás poslal žať to, 
na čom ste nerobili. Iní sa namáhali a vy ste vstúpili do ich práce. Mnohí Samaritáni z 
toho mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: Povedal mi všetko, čo som 
urobila. Keď teda prišli k nemu Samaritáni, prosili ho, aby ostal u nich. Ostal tam dva 
dni. A ešte omnoho viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: Veríme už nie 
preto, čo si povedala; veď sme sami počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta. 
Uzdravenie syna úradníka 
Po dvoch dňoch odišiel odtiaľ do Galiley. Sám Ježiš totiž dosvedčil, že prorok nemá 
úctu vo svojej domovine. Keď teda prišiel do Galiley, Galilejčania ho prijali, lebo videli 
všetko, čo vykonal cez sviatky v Jeruzaleme, keďže aj oni boli na slávnostiach. Prišiel 
teda znova do Kány Galilejskej, kde premenil vodu na víno. Istý kráľovský úradník v 
Kafarnaume mal chorého syna. Keď počul, že Ježiš prišiel z Judska do Galiley, vybral 
sa k nemu a prosil ho, aby prišiel a uzdravil mu syna, ktorý už umieral. Ježiš mu 
povedal: Keby ste nevideli znamenia a divy, neuverili by ste. Kráľovský úradník mu 
odpovedal: Pane, poď, kým mi dieťa neumrie! Ježiš mu povedal: Choď, tvoj syn žije! 
Ten človek uveril Ježišovým slovám a odišiel. Ešte bol na ceste, keď mu vyšli naproti 
sluhovia a oznámili mu, že jeho dieťa žije. Opýtal sa ich na hodinu, v ktorú sa dieťaťu 
uľavilo. Odpovedali mu: Včera o siedmej hodine mu prestala horúčka. Tu otec spoznal, 
že to bolo práve v tú hodinu, keď mu Ježiš povedal: Tvoj syn žije. A uveril on i všetci v 
jeho dome. Toto bolo už druhé znamenie, ktoré urobil Ježiš, keď prišiel z Judska do 
Galiley.  
 
5) Uzdravenie chorého pri rybníku 
Potom bol židovský sviatok a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej 
bráne je rybník po hebrejsky nazývaný Betesda, s piatimi stĺporadiami. V nich ležalo 
množstvo chorých, slepcov, chromých, ochrnutých. Bol tam človek, chorý už 
tridsaťosem rokov. Keď ho Ježiš videl ležať a spoznal, že je už dlho chorý, opýtal sa 
ho: Chceš vyzdravieť? Chorý mu odpovedal: Pane, nemám človeka, čo by ma zaniesol 
do rybníka, keď sa zvíri voda; kým ta dôjdem sám, zostúpi predo mnou iný. Ježiš mu 
povedal: Vstaň, zober si lôžko a choď! A ten človek okamžite ozdravel, vzal si lôžko a 
chodil. V ten deň však bola sobota, a tak Židia dohovárali uzdravenému: Je sobota, 
nesmieš nosiť lôžko! Ale on im odpovedal: Ten, čo ma uzdravil, mi povedal: Zober si 
lôžko a choď! Oni sa ho spýtali: Ktože je ten človek, čo ti povedal: Zober si lôžko a 
choď!? Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil zo zástupu, ktorý sa 
zišiel na tom mieste. Potom Ježiš našiel tohto človeka v chráme a povedal mu: Pozri, 

ozdravel si! Už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie! Uzdravený odišiel a povedal 
Židom, že je to Ježiš, kto ho uzdravil. Židia prenasledovali Ježiša aj za to, že to robil v 
sobotu.Ale Ježiš im povedal: Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem. Preto sa Židia 
ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže rušil sobotu, ale aj Boha nazýval svojím 
Otcom a robil sa rovným Bohu. 
 
Ježiš — sudca a darca života 
Ježiš im povedal: Amen, amen, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len 
to, čo vidí robiť Otca. Lebo čo robí Otec, to podobne robí aj Syn. Veď Otec miluje Syna 
a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu väčšie skutky ako tieto, aby ste sa 
čudovali. Lebo ako Otec kriesi a oživuje mŕtvych, tak aj Syn oživuje, koho chce. Veď 
Otec nikoho ani nesúdi, lež celý súd odovzdal Synovi, aby si všetci ctili Syna, ako si 
ctia Otca. Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal. Amen, amen, hovorím 
vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na 
súd, ale prešiel zo smrti do života. Amen, amen, hovorím vám: Prichádza hodina, ba už 
je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Lebo ako Otec 
má život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby aj on mal život sám v sebe. A dal mu aj moc 
súdiť, pretože je Synom človeka. Nečudujte sa, že prichádza hodina, keď všetci v 
hroboch počujú jeho hlas a tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život, kým tí, čo 
páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie. Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, 
ako počujem, a môj súd je spravodlivý, pretože nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, 
ktorý ma poslal. 
 
Svedectvá o Ježišovi 
Ak sám svedčím o sebe, moje svedectvo nie je pravdivé. Iný však svedčí o mne a ja 
viem, že svedectvo, ktoré o mne vydáva, je pravdivé. Vy ste sa obrátili na Jána a on 
vydal svedectvo pravde. Ja však neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím 
preto, aby ste boli spasení. On bol sviecou, ktorá horela a svietila, a vy ste sa chceli 
chvíľu veseliť pri jej svetle. Ja však mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo, totiž skutky, 
ktoré mi dal Otec, aby som ich vykonal. Samy skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že 
ma poslal Otec. A Otec, ktorý ma poslal, sám vydal svedectvo o mne. Vy ste nikdy 
nepočuli jeho hlas, ani nevideli jeho tvár a jeho slovo nezostáva vo vás, lebo neveríte 
tomu, ktorého poslal. Skúmate Písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a 
práve ony svedčia o mne. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Slávu od 
ľudí neprijímam, ale vás som poznal, že nemáte v sebe Božej lásky. Ja som prišiel v 
mene svojho Otca, a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný vo svojom vlastnom mene, 
prijali by ste ho. Ako môžete veriť vy, ktorí prijímate slávu jedni od druhých, a 
nehľadáte slávu od jediného Boha?! Nemyslite si, že ja budem na vás žalovať u Otca. 
Vaším žalobcom je Mojžiš, do ktorého ste vložili svoju nádej. Lebo keby ste verili 
Mojžišovi, verili by ste aj mne, veď on písal o mne. Ale ak neveríte jeho písmam, akože 
uveríte mojim slovám?! 


