
FARSKÉ OZNAMY - 12. 2. 2018 –  18. 2. 2018 
 

Pondelok: Féria 
12. 2.  8.00 + Peter Poliak 
 

Utorok: Féria 
13. 2.  17.00 + Jozef a Emil Andrišek    

Streda:  Popolcová streda 
14. 2.  17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu Andriškovú 
  

Štvrtok: Štvrtok po Polcovej strede, adorácia 
15. 2.   17.00 + Ján Poliak 
  

Piatok:  Piatok po Popolcovej strede – sv. omša za účasti detí 
16.2.  16.30 – Krížová cesta za trpiacich  

17.00 – za zdravie a Božie požehnanie vnúčat Lenky, Mišky, 
Kubka a syna Štefana 

 

Sobota: Sobota po Popolcovej strede 
17. 2.  8.00 - za zdravie a Božie požehnanie pre Martu s rodinou  
 

Nedeľa: Prvá pôstna nedeľa 
18. 2.   9.30 – Krížová cesta za rodiny  

10.00 – za veriacich farnosti 
Príležitostné oznamy: 
1. Krížové cesty budú v piatok a nedeľu 30‘ pred sv. omšou. 
2. Slovenská katolícka charita pripravila na aktuálne pôstne obdobie už siedmy ročník 

kampane Pôstna krabička pre Afriku. Ponúka tak prežiť pôstne obdobie s pohľadom na 
tých, ktorí žijú v chudobe. V rodinách môžete spoločné pôstne predsavzatie premeniť 
na konkrétny skutok lásky a  odrieknutú obľúbenú sladkosť, kávu či inú drobnosť 
môžete premeniť na Váš pôstny príspevok do papierovej krabičky.  

3. Pôst za farnosť, kto sa chce zapojiť, môže sa zapísať na nástenke v predsieni kostola.  
4. V pondelok po sv. omši bude na fare čítanie z evanjelia. 
5. V utorok sa stretneme pred sv. omšou o 16.30 pri hrobe vdp. Jána Kováča – je to  103. 

výročie jeho narodenia. 
6. Stretnutie s vedúcimi jednotlivych „ruží“ bude v utorok po sv. omši. Prosíme členov 

Ružencového bratstva o uhradenie členského príspevku.  
7. Popolcová streda – deň pokánia v celej Cirkvi - pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, 

ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia.  
8. Upratovanie kostola poprosíme skupinu číslo 1.  
9. Posledná zbierka pre potreby farnosti bola 158,57,- EUR. Srdečná vďaka všetkým 

darcom. 
10. Na budúcu nedeľu je zbierka na Charitu.  
11. 24 hodín modlitieb za farnosť bude 23.2. Prosíme o zapísanie do tabuľky na nástenke.  

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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Ježiš odsúdený na smrť 
Nato vzal Pilát Ježiša a dal ho zbičovať. Vojaci uplietli z tŕnia korunu a položili 
ju Ježišovi na hlavu, obliekli ho do purpurového plášťa, prichádzali k nemu a 
hovorili: Nech žije kráľ Židov! A bili ho po tvári. Potom Pilát znova vyšiel a 
povedal im: Pozrite, vediem vám ho von, aby ste spoznali, že na ňom 
nenachádzam nijakú vinu. Tu vyšiel Ježiš von s tŕňovou korunou a v 
purpurovom plášti. Pilát im povedal: Hľa, človek! Len čo ho veľkňazi a ich 
sluhovia zazreli, kričali: Ukrižuj ho! Ukrižuj! Pilát im povedal: Vezmite si ho a 
vy ho ukrižujte! Lebo ja na ňom nenachádzam vinu! Židia mu odpovedali: My 
máme zákon a podľa toho zákona musí zomrieť, lebo sa vydával za Božieho 
Syna. Keď to Pilát počul, ešte viac sa vystrašil. Znova vošiel do vládnej budovy 
a povedal Ježišovi: Odkiaľ si? Ale Ježiš mu neodpovedal. Pilát mu povedal: Ty 
sa so mnou nerozprávaš? Neuvedomuješ si, že mám moc prepustiť ťa a mám 
moc ťa aj ukrižovať? Ježiš mu odpovedal: Nemal by si nado mnou nijakú moc, 
keby ti to nebolo dané zhora. Preto ten, kto ma vydal tebe, má väčší hriech. Od 
tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho, ale Židia kričali: Ak tohto prepustíš, nie 
si cisárov priateľ. Lebo každý, kto sa robí kráľom, protiví sa cisárovi. Keď teda 
Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša von, posadil sa na súdnu stolicu, na 
miesto menované Litostrótos, po hebrejsky Gabbata. Bol prípravný deň pred 
Veľkou nocou a bolo okolo šiestej hodiny. Tu prehovoril k Židom: Hľa, váš 
kráľ! Nato oni začali kričať: Preč s ním, preč s ním! Ukrižuj ho! Pilát im 
povedal: Vášho kráľa mám ukrižovať? Veľkňazi odpovedali: Nemáme kráľa, 
iba cisára! Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. Prevzali teda Ježiša. 
 

Ukrižovanie Ježiša Prevzali teda Ježiša. 
Niesol si kríž a šiel na miesto nazývané Lebka, po hebrejsky Golgota. Tam ho 
ukrižovali a spolu s ním aj iných dvoch, z jednej i z druhej strany, a Ježiša 
uprostred. Pilát napísal aj nápis a dal ho zavesiť na kríž. Bolo tam napísané: 
Ježiš Nazaretský, kráľ Židov. Tento nápis čítalo mnoho Židov, lebo miesto, kde 
Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta. Bol napísaný po hebrejsky, po latinsky a 
po grécky. Židovskí veľkňazi hovorili Pilátovi: Nepíš "kráľ Židov", ale "On 
povedal: Som kráľ Židov". Pilát však odpovedal: Čo som napísal, to som 
napísal. Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho vrchné rúcho a rozdelili ho na 



štyri časti, každému vojakovi jednu. Vzali aj jeho spodný odev, ktorý však bol 
nezošívaný, ale odhora nadol vcelku utkaný. Preto si medzi sebou povedali: 
Netrhajme ho, ale losujme oň, čí bude! Tým sa naplnilo Písmo: Rozdelili si 
moje rúcho a o môj odev hodili lós. A vojaci to tak aj urobili. Pri Ježišovom 
kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleofášova a Mária Magdaléna. 
Keď Ježiš zbadal matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: 
Žena, hľa, tvoj syn! Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka! A od tej 
hodiny si ju učeník vzal k sebe. 
 

Ježišova smrť 
Potom, keďže Ježiš vedel, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo 
Písmo: Som smädný! Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda špongiu 
nasiaknutú octom na yzopovú palicu a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil 
ocot, povedal: Je dokonané! Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Pretože bol 
prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby dal ukrižovaným polámať kosti a sňať 
ich, aby ich telá nezostali na kríži v sobotu, lebo na tú sobotu pripadal veľký 
sviatok. Prišli teda vojaci a polámali nohy prvému i druhému, čo boli s ním 
ukrižovaní. Keď však prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, nepolámali mu 
nohy, ale jeden z vojakov mu prebodol kopijou bok, odkiaľ hneď vyšla krv a 
voda. Ten, čo to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On 
vie, že hovorí pravdu — aby ste aj vy verili. Stalo sa to preto, aby sa splnilo 
Písmo: Kosť mu nebude zlomená. A zasa inde Písmo hovorí: Uvidia, koho 
prebodli. Potom Jozef z Arimatie, ktorý bol Ježišovým učeníkom — ale tajným 
zo strachu pred Židmi, — požiadal Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. 
Pilát dovolil. Šiel teda a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ten, čo prvý raz 
navštívil Ježiša v noci, a priniesol asi sto libier myrhy zmiešanej s aloou. Vzali 
Ježišovo telo a zavinuli ho aj s voňavými masťami do plachiet, ako je u Židov 
zvykom pochovávať. Na mieste, kde ho ukrižovali, bola záhrada a v záhrade 
nový hrob, v ktorom ešte nikto neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol 
prípravný deň Židov a hrob bol blízko. 
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Ježišovo vzkriesenie 
V prvý deň týždňa, včasráno, keď bola ešte tma, prišla k hrobu Mária 
Magdaléna a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k 
Šimonovi Petrovi a k druhému učeníkovi, ktorého mal Ježiš rád, a povedala im: 
Vzali Pána z hrobu a nevieme, kam ho položili. Peter a ten druhý učeník šli k 
hrobu. Bežali obaja spolu, ibaže druhý učeník bežal rýchlejšie ako Peter, takže 
prišiel k hrobu prvý. Keď sa nahol, videl tam ležať plachty, ale dnu nevošiel. 
Vzápätí za ním prišiel aj Šimon Peter, vošiel do hrobu a videl ležať plachty aj 
šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Tá však nebola medzi plachtami, ale zvinutá 

osobitne na inom mieste. Vtedy vošiel aj ten druhý učeník, ktorý prišiel k hrobu 
prvý. Videl a uveril. Ešte totiž nerozumeli Písmu, že má vstať z mŕtvych. 
Potom sa učeníci vrátili domov. 
 

Zjavenie Ježiša Márii Magdaléne 
Mária však stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu 
a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde predtým ležalo Ježišovo telo; 
jedného pri hlave, druhého pri nohách. Tí jej povedali: Žena, čo plačeš? 
Odpovedala im: Vzali môjho Pána a neviem, kam ho položili. Keď to povedala, 
obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; ale nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej 
opýtal: Žena, čo plačeš? Koho hľadáš? Ona sa nazdávala, že je to záhradník, a 
povedala mu: Pane, ak si ho ty odniesol, povedz, kam si ho položil, a ja si ho 
vezmem. Ježiš ju oslovil: Mária! Ona sa obrátila a povedala mu po hebrejsky: 
Rabbúni!, čo znamená: Učiteľ! Ježiš jej povedal: Nedotýkaj sa ma zato, že som 
ešte nevystúpil k Otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k 
svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. Mária 
Magdaléna šla a oznámila učeníkom: Videla som Pána!, a že tieto veci jej on 
povedal. 
 

Zjavenie Ježiša učeníkom 
V ten istý prvý deň týždňa večer, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi za 
zavretými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: Pokoj vám! 
Keď to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. 
Ježiš im znova povedal: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. 
A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im: Prijmite Ducha Svätého. Tým, 
ktorým odpustíte hriechy, budú im odpustené, tým, ktorým zadržíte, budú 
zadržané. 
 

Ježiš a Tomáš 
Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymos, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. 
Ostatní učeníci mu teda povedali: Videli sme Pána! Ale on im odpovedal: 
Pokiaľ neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch, ak nevložím prst do rán po 
klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. Po ôsmich dňoch boli 
učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Hoci dvere boli zatvorené, Ježiš prišiel, 
postavil sa do stredu a povedal: Pokoj vám! Potom povedal Tomášovi: Daj si 
sem prst a pozri si moje ruky! Daj sem ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď 
neveriaci, ale veriaci! Tomáš mu odpovedal: Pán môj a Boh môj! Ježiš mu 
povedal: Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení, ktorí nevideli, a uverili. 
 

Zámer a záver knihy 
Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie 
sú zapísané v tejto knihe. No tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je 
Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene. 


