
FARSKÉ OZNAMY - 1. 1. 2018 – 7. 1. 2018 
 

Pondelok:  Panny Márie Bohorodičky, slávnosť 
1. 1.   10.00 – za veriacich farnosti 
 

Utorok:           Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského –  
2. 1.                  biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka 

 17.00 + Peter a Mária Michalko 
    

Streda:            Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka 
3. 1.                  8.00 + Tomáš 
  

Štvrtok:           Féria, po sv. omši adorácia  
4. 1.    17.00 – za zdravie a Božie pož. pre Ivana a Michaelu 
  

Piatok:            Féria 
5. 1.    17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Jána 
 

Sobota:  Zjavenie Pána – slávnosť, prikázaný sviatok  
6. 1.   10.00 - za veriacich farnosti 
 

Nedeľa:  Druhá nedeľa po narodení Pána - Krst Krista Pána 
7. 1.    10.00 - za veriacich farnosti 
    
 

Príležitostné oznamy: 
1. V pondelok sa slávi Svetový deň pokoja – spoločne sa modlime za miesta 

vo svete, kde pokoj chýba. 
2. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci, ku chorým pôjdem od 9.00, 

spovedať budem 30 min. pred každou sv. omšou. 
3. Pri sv. omši 6.1. na slávnosť Zjavenie Pána – budeme požehnávať vodu. 
4. Dnes popoludní a na slávnosť Zjavenia Pána budeme pokračovať 

v požehnávaní príbytkov, podľa rozpisu na nástenke. 
5. Na budúcu nedeľu po sv. omši výmena kartičiek členov Ružencového 

bratstva, modlitba        sv. ruženca o 9.30. 
6. Upratovanie kostola prosíme sk.č. 7: Zuzanu Giráškovú, Máriu Kukurovú, 

Máriu Majerčíkovú, Ivanu Žiakovú. 

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

ROK S EVANJELIOM 5 
 

Evanjelium podľa Jána, Kapitola 7-8 
 
Ježiš na slávnosti stánkov 
Potom Ježiš chodil po Galilei. Nechcel totiž chodiť po Judsku, lebo Židia ho chceli zabiť. Blížil 
sa však židovský sviatok, slávnosť stánkov. Tu mu jeho bratia povedali: Odíď odtiaľto a choď do 
Judska, aby aj tvoji učeníci videli skutky, ktoré konáš! Veď nikto nerobí nič v skrytosti, ale chce 
byť verejne známy. Ak robíš takéto veci, ukáž sa svetu. Totiž ani jeho bratia neverili v neho. Ježiš 
im povedal: Môj čas ešte nenastal, ale pre vás je stále vhodný čas. Vás nemôže svet nenávidieť, 
ale mňa nenávidí, pretože o ňom svedčím, že skutky, ktoré koná, sú zlé. Vy choďte na sviatky! Ja 
na tieto sviatky nejdem, lebo môj čas sa ešte nenaplnil. Toto im povedal a zostal v Galilei. Keď 
jeho bratia odišli na sviatky, šiel aj on, no nie verejne, ale akoby potajomky. Židia ho na 
slávnostiach hľadali a hovorili: Kdeže je? Aj v zástupoch sa o ňom veľa rozprávalo. Jedni vraveli: 
Je dobrý! Iní tvrdili: Nie je, iba čo zvádza ľud! Nik však o ňom nehovoril verejne zo strachu pred 
Židmi. 
Ježiš vyučuje v chráme 
Keď už prešla polovica sviatkov, vystúpil Ježiš hore do chrámu a vyučoval. Židia sa čudovali a 
hovorili: Ako to, že sa tento vyzná v Písmach, hoci sa neučil? Ježiš im odpovedal: Moje učenie 
nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Ak niekto chce plniť jeho vôľu, spozná, či je toto učenie z 
Boha, alebo či hovorím sám od seba. Kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlastnú slávu. Ale kto 
hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a niet v ňom neprávosti. Či vám Mojžiš nedal 
zákon? Nik z vás však zákon neplní. Prečo ma chcete zabiť? Zástup odpovedal: Si posadnutý 
démonom. Ktože ťa chce zabiť? Ježiš im odpovedal: Jeden skutok som vykonal a všetci sa 
čudujete. Pretože vám Mojžiš dal obriezku — hoci nepochádza od Mojžiša, ale od otcov — 
obrezávate človeka aj v sobotu. Ak človek prijíma obriezku v sobotu, aby sa neporušil Mojžišov 
zákon, prečo sa potom hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka? Nesúďte podľa 
vzhľadu, ale súďte spravodlivo! Nato sa ozvali niektorí Jeruzalemčania: Či to nie je ten, ktorého 
chcú zabiť? Pozrite, hovorí verejne, a nič mu nepovedia. Vari už aj poprední muži naozaj 
spoznali, že je to Mesiáš? Lenže o tomto vieme, odkiaľ je, keď však príde Mesiáš, nik nebude 
vedieť, odkiaľ je. Keď Ježiš učil v chráme, zvolal: Aj ma poznáte, aj viete, odkiaľ som. No ja 
som neprišiel sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal, a toho vy nepoznáte. Ja ho 
poznám, lebo som od neho a on ma poslal. Chceli ho teda chytiť, ale nik nepoložil na neho ruku, 
lebo ešte neprišla jeho hodina. Mnohí zo zástupu však uverili v neho a hovorili: Urobí azda 
Mesiáš, keď príde, viac znamení ako tento? 
Úklady farizejov proti Ježišovi 
Farizeji počuli, že to zástup hovorí o ňom. Veľkňazi a farizeji poslali sluhov, aby ho chytili. No 
vtedy povedal Ježiš: Ešte krátky čas som s vami a potom pôjdem k tomu, ktorý ma poslal. Budete 



ma hľadať, a nenájdete ma; kde som ja, ta vy prísť nemôžete. Vtedy si Židia medzi sebou 
hovorili: Kam chce odísť, že ho nenájdeme? Chce ísť azda do gréckej diaspóry a učiť Grékov? 
Čo je to za reč, ktorú povedal: Budete ma hľadať, a nenájdete ma; kde som ja, ta vy prísť 
nemôžete? 
Živá voda 
Posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech 
sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí Písmo: Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. To 
povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch totiž ešte nebol, lebo Ježiš ešte 
nebol oslávený. 
Spory o Ježišovi 
Niektorí zo zástupu, čo počuli tieto slová, povedali: Je to naozaj prorok. Iní tvrdili: Je to Mesiáš! 
Ďalší však namietali: Vari Mesiáš príde z Galiley? Či Písmo nehovorí, že Mesiáš vzíde z 
Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehema, v ktorom býval Dávid? A tak vznikla v zástupe 
preňho roztržka. Niektorí z nich ho chceli chytiť, ale nik nepoložil na neho ruku. Sluhovia sa 
vrátili k veľkňazom a farizejom a tí sa ich opýtali: Prečo ste ho nepriviedli? Sluhovia odpovedali: 
Človek takto nikdy nehovoril. Tu im farizeji vyčítali: Hádam ste sa nedali aj vy zviesť? Uveril v 
neho azda niekto z popredných mužov alebo z farizejov? Ale tento zástup, ktorý nepozná zákon, 
je prekliaty! Tu im povedal Nikodém, jeden z nich, ktorý bol predtým za Ježišom: Či náš zákon 
súdi človeka, skôr než ho vypočuje a zistí, čo robí? Odpovedali mu: Nie si aj ty z Galiley? 
Skúmaj Písma a uvidíš, že z Galiley prorok nepovstane. A každý odišiel do svojho domu.  
 
8 
Cudzoložnica 
Ježiš odišiel na Olivový vrch. Včasráno znova vošiel do chrámu a všetok ľud prichádzal k nemu. 
Sadol si a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. 
Postavili ju do prostriedku a povedali mu: Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. 
Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ženy ukameňovať. Čo teda povieš ty? Týmito slovami ho 
pokúšali, aby ho mohli obžalovať. Ježiš sa však zohol a písal prstom po zemi. Keď sa ho 
neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do 
nej kameň! A znova sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, po jednom — počnúc najstaršími — 
odchádzali. A tak zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: 
Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil? Odpovedala: Nikto, Pane! Ježiš jej povedal: Ani ja ťa 
neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš! 
Ježiš — svetlo sveta 
Potom k nim Ježiš znova prehovoril: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v 
tme, ale bude mať svetlo života. Farizeji mu však povedali: Ty sám svedčíš o sebe; tvoje 
svedectvo nie je pravdivé. Ježiš im odpovedal: Hoci sám svedčím o sebe, moje svedectvo je 
pravdivé, pretože viem, odkiaľ som prišiel a kam idem. Vy však neviete, odkiaľ prichádzam, ani 
kam idem. Vy súdite podľa tela, ja nesúdim nikoho. Ak však súdim, môj súd je pravdivý, pretože 
nesúdim sám, ale so mnou i Otec, ktorý ma poslal. Aj vo vašom zákone je napísané, že svedectvo 
dvoch ľudí je pravdivé. O sebe svedčím ja a svedčí o mne aj Otec, ktorý ma poslal. Nato mu 
povedali: Kde je tvoj Otec?! Ježiš odpovedal: Nepoznáte ani mňa, ani môjho Otca. Keby ste 
poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca. Tieto slová povedal pri pokladnici, keď učil v chráme. 
A nikto ho nechytil, lebo ešte neprišla jeho hodina. 

Výstraha neveriacim Židom 
Tu im znova povedal: Ja odchádzam a budete ma hľadať a zomriete vo svojom hriechu. Kam ja 
odchádzam, tam vy nemôžete prísť. Vtedy Židia povedali: Azda sa len nezabije, keď hovorí: Kam 
ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť? A povedal im: Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto 
sveta, ja nie som z tohto sveta. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Ak 
totiž neuveríte, že Ja som, zomriete vo svojich hriechoch. Opýtali sa ho teda: Kto si ty? Ježiš im 
odpovedal: Od začiatku to, čo vám hovorím. Mám o vás veľa čo povedať a súdiť, ale ten, čo ma 
poslal, je pravdivý a ja hovorím svetu to, čo som počul od neho. Oni však neporozumeli, že im 
hovorí o Otcovi. Ježiš im teda povedal: Keď vyzdvihnete Syna človeka, vtedy spoznáte, že Ja 
som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. A ten, čo ma poslal, je 
so mnou. Nenechal ma samého, pretože ja robím vždy to, čo sa jemu páči. 
Pravda oslobodzuje 
Keď to hovoril, mnohí v neho uverili. Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí v neho uverili: Ak vy 
zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás 
vyslobodí. Odpovedali mu: Sme potomkovia Abraháma a nikdy sme nikomu neslúžili. Ako to, že 
ty hovoríš: Stanete sa slobodnými? Ježiš im odpovedal: Amen, amen, hovorím vám: Každý, kto 
pácha hriech, je otrokom hriechu. A otrok nezostáva v dome natrvalo. Syn zostáva navždy. Ak 
vás teda Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Viem, že ste Abrahámovo potomstvo, a predsa 
ma chcete zabiť, lebo sa moje slovo vo vás neujíma. Ja hovorím to, čo som videl u Otca, a vy 
robíte to, čo ste počuli od svojho otca. Odpovedali mu: Naším otcom je Abrahám! Ježiš im 
povedal: Ak ste Abrahámove deti, mali by ste robiť Abrahámove skutky! Teraz však chcete zabiť 
mňa — človeka, ktorý vám povedal pravdu, ktorú počul od Boha. Toto Abrahám neurobil. Vy 
robíte skutky svojho otca. Povedali mu: My sme sa nenarodili zo smilstva; máme jediného Otca, 
Boha. Ježiš im povedal: Keby bol Boh váš Otec, milovali by ste ma, veď ja som vyšiel a 
prichádzam od Boha. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal. Prečo nechápete moju reč? — 
Preto, že nemôžete počúvať moje slovo. Vaším otcom je diabol a chcete plniť žiadosti svojho 
otca. On bol od počiatku vrahom ľudí a nestál v pravde, lebo v ňom niet pravdy. Keď hovorí lož, 
hovorí z toho, čo mu je vlastné, pretože je luhár a otec lži. Mne však neveríte, pretože ja hovorím 
pravdu. Kto z vás ma usvedčí z hriechu? A keď hovorím pravdu, prečo mi neveríte? Kto je z 
Boha, počúva Božie slová. Vy nepočúvate preto, lebo nie ste z Boha. 
Ježiš a Abrahám 
Židia mu odpovedali: Nehovoríme vari dobre, že si Samaritán, a že si posadnutý zlým duchom? 
Ježiš sa ohradil: Ja nie som posadnutý zlým duchom, ale ctím si Otca, a vy ma znevažujete. Ja 
nehľadám svoju slávu; je však ten, kto ju pre mňa hľadá a ten súdi. Amen, amen, hovorím vám: 
Ak niekto zachováva moje slovo, neuzrie smrť naveky. Židia mu povedali: Teraz sme spoznali, 
že si posadnutý démonom. Abrahám zomrel, aj proroci, a ty hovoríš: Ak niekto zachováva moje 
slovo, neokúsi smrť naveky. Si azda väčší ako náš otec Abrahám, ktorý zomrel? Aj proroci 
pomreli. Kým sa robíš? Ježiš odpovedal: Ak sám seba oslavujem, moja sláva nestojí za nič. Je tu 
môj Otec, ktorý ma oslavuje a o ktorom hovoríte: On je naším Bohom! Vy ste ho nepoznali. No 
ja ho poznám. Keby som povedal, že ho nepoznám, bol by som luhárom, podobne ako vy. Ale ja 
ho poznám a zachovávam jeho slovo. Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; aj videl a 
zaradoval sa. Židia mu povedali: Ešte nemáš päťdesiat rokov a videl si Abraháma? Ježiš im 
odpovedal: Amen, amen, hovorím vám: Skôr ako bol Abrahám, Ja som! Tu zdvihli kamene a 
chceli ich hádzať do neho. Ježiš sa však skryl a vyšiel z chrámu. 


