
FARSKÉ OZNAMY - 19. 2. 2018 –  25. 2. 2018 
 

Pondelok: Féria 
19. 2.  17.00 + Michal, Martin a Margita 
 

Utorok:  Féria 
20. 2.  17.00 – za zdravie a Božiu pomoc pre manželov Krupových 
   

Streda:  Féria 
21. 2.   
  

Štvrtok:  Katedra sv. Petra, apoštola – sviatok 
22. 2.   8.00  + Juraj a Mária Užik 
  

Piatok:  Piatok po Popolcovej strede – sv. omša za účasti detí 
23.2.  16.30 – Krížová cesta za pokoj vo svete  

17.00 – za zdravie a Božie požehnanie vnučky Nelky 
 

Sobota:  Sobota po Popolcovej strede 
24. 2.  8.00 – za Božie požehnanie pre manželstvo dcéry Lenky 
 

Nedeľa:  Druhá pôstna nedeľa 
25. 2.   9.30 – Krížová cesta za farnosť  

10.00 – za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Dnes je zbierka na charitu. „Naša vďaka patrí všetkým vám, ktorí každoročne podporujete 

charitatívne diela v našej diecéze. Aj tohto roku sa obraciame s prosbou o vašu podporu a 
zároveň ďakujeme za poslednú zbierku, pri ktorej sa vyzbieralo 106 949,95 €. Jarnú zbierku 
chceme použiť na skvalitnenie života vo všetkých našich zariadeniach Oravy, Liptova a 
Spiša.“ 

2. Upratovanie kostola – kto nevládze, skúsme nájsť náhradu, najlepšie z rodiny, ak sa to 
nedá, budeme hľadať inde. Táto služba vychádza 3-4 x do roka a trvá pri bežnom upratovaní 
do hodiny. Ďakujeme sk. č. 1 za upratovanie v tomto týždni. 

3. V piatok 23.2. po sv. omši pozývam členov Hospodárskej rady farnosti na pracovné 
stretnutie na farský úrad.  

4. Svätý Otec František stanovil, že piatok 23. február 2018 bude Dňom modlitby a pôstu za 
pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete. Pridáme tento 
úmysel k našej 24-hodinovej modlitbe za farnosť. 

5. Jarné kántrové dni – streda, piatok, sobota – príprava na pokánie a činorodá láska 
k blížnemu. 

6. Dátum 1. sv prijímania bude v našej farnosti, po dohode s rodičmi 20.5. 2018. 
7. Dňa 27. 5. 2018 sa uskutoční v popoludňajších hodinách – „Farská púť“  na odpustovú 

slávnosť Najvätejšej Trojice do kostolíka na Čierny Váh. 
8. Vizitácia našej farnosti sa uskutoční 19.6. 2018 – vizitátorom bude z poverenia diecézneho 

biskupa Mons. Štefana Sečku - Mons. Anton Tyrol, generálny vikár Spišskej diecézy. 

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

ROK S EVANJELIOM 12 
 

Evanjelium podľa Jána, kapitola 21 
 
Potom sa Ježiš znova ukázal učeníkom, a to pri Tiberiadskom mori. Zjavil sa takto: 
 
Ježiš sa ukázal siedmim učeníkom 
Boli tam spolu Šimon Peter, Tomáš, nazývaný Didymos, Natanael z Kány Galilejskej, 
Zebedejovi synovia a dvaja ďalší z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal: Idem loviť ryby. 
Povedali mu: Aj my ideme s tebou. Vybrali sa a vstúpili na loď, v tú noc však nič nechytili. 
Keď sa už rozodnilo, Ježiš stál na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Ježiš im 
povedal: Deti, nemáte niečo zajesť? Odpovedali mu: Nie! Nato im povedal: Spustite sieť 
napravo od lode a nájdete. Spustili teda a už ju nevládali ani vytiahnuť pre množstvo rýb. 
Učeník, ktorého mal Ježiš rád, povedal Petrovi: To je Pán! Keď Šimon Peter počul, že je to 
Pán, prehodil si plášť — bol totiž nahý — a hodil sa do mora. Ostatní učeníci prišli na 
loďke, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na dvesto lakťov, a ťahali za sebou sieť s 
rybami. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. 
Ježiš im povedal: Doneste z rýb, ktoré ste teraz chytili. Šimon Peter teda vstúpil na loď a 
vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť 
sa nepotrhala. Ježiš im povedal: Poďte sa najesť! A ani jeden z učeníkov sa neodvážil opýtať 
sa ho: Kto si ty?, lebo všetci vedeli, že je to Pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a podával im. 
Podobne aj rybu. To sa Ježiš už tretí raz zjavil učeníkom po tom, ako vstal z mŕtvych. 
 
Ježiš a Peter 
Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra: Šimon, syn Jána, miluješ ma väčšmi ako títo? 
Odpovedal mu: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal: Pas moje baránky! 
Opýtal sa ho znova, po druhý raz: Šimon, syn Jána, miluješ ma? A on odpovedal: Áno, 
Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal: Pas moje ovce! Spýtal sa ho aj tretí raz: 
Šimon, syn Jána, máš ma rád? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz pýtal: Máš ma rád?, a 
odpovedal mu: Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal: Pas 
moje ovce! Amen, amen, hovorím ti: Kým si bol mladší, opásal si sa sám a chodil si, kde si 
chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a bude viesť, kam nechceš. To 
povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Keď to povedal, vyzval ho: Nasleduj ma! 
 
Ježiš a milovaný učeník 
Peter sa obzrel a zbadal, že za ním ide učeník, ktorého Ježiš miloval a ktorý sa pri večeri 
naklonil k jeho hrudi a opýtal sa: Pane, kto je to, čo ťa zrádza? Keď Peter videl tohto 
učeníka, povedal Ježišovi: Pane, a čo bude s týmto? Ježiš mu odpovedal: Ak ho chcem 
nechať, kým neprídem, čo ťa do toho? Ty ma nasleduj! A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že 
ten učeník nezomrie. Ježiš mu však nepovedal, že nezomrie, ale: Ak ho chcem ponechať, 
kým neprídem, čo ťa do toho? 
 



Druhý záver knihy 
To je ten učeník, ktorý vydáva svedectvo o týchto veciach a ktorý ich zapísal. A my vieme, 
že jeho svedectvo je pravdivé. Je však ešte veľa iného, čo Ježiš vykonal. Keby sa to všetko 
malo dopodrobna spísať, myslím, že by celý svet nemal dosť miesta na knihy napísané o 
tom. 
 
Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2018 (krátené) 
   
Drahí bratia a sestry,  znova sa blíži Pánova Veľká noc! Nato, aby sme sa na ňu dobre pripravili, 
nám Božia prozreteľnosť každý rok ponúka štyridsaťdenné Pôstne obdobie ako „sviatostný znak 
nášho obrátenia“. V ňom sa ohlasuje a uskutočňuje možnosť návratu k Pánovi celým srdcom a 
celým životom. 
Aj tento rok by som chcel svojím posolstvom pomôcť celej Cirkvi prežívať tento čas milosti v 
radosti a pravde. Nechám sa pritom inšpirovať Ježišovými slovami z Evanjelia podľa Matúša:  
 
„A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska“ (Mt 24,12). 
 
Táto veta sa nachádza v rozhovore o konci sveta situovanom na Olivovú horu v Jeruzaleme – 
práve tam, kde sa začne Pánovo utrpenie. Ježiš v odpovedi na otázku učeníkov ohlasuje veľké 
súženie a opisuje situáciu, v ktorej sa môže ocitnúť spoločenstvo veriacich: uprostred bolestných 
udalostí vystúpia falošní proroci a mnohých zvedú, takže bude hroziť, že v srdciach vychladne 
láska, ktorá je jadrom celého evanjelia. 
 
 Falošní proroci 
Keď počúvame tento úryvok, pýtame sa: aké podoby môžu nadobúdať falošní proroci? 
Môžu byť ako „zaklínači hadov“, využívajúci ľudské emócie, aby z ľudí spravili otrokov a 
priviedli ich tam, kde chcú. Koľko Božích detí je priťahovaných lákadlami momentálneho 
potešenia, ktoré si mýlia so šťastím! Koľko mužov a žien žije akoby v okúzlení leskom peňazí, 
ktoré ich v skutočnosti robia otrokmi zisku alebo malicherných záujmov! Koľkí žijú v 
domnienke, že si vystačia sami, až sa napokon stanú obeťami osamelosti! 
Ďalší falošní proroci sú „šarlatáni“, ktorí ponúkajú jednoduché a rýchle riešenia na utrpenie; 
prostriedky, ktoré sa napokon ukážu ako úplne neúčinné: koľkým mladým sa ponúka ako 
„všeliek“ droga či postoj „použi a zahoď“, alebo ľahká, no nečestná možnosť zárobku! Koľkí sú v 
zajatí totálne „virtuálneho“ života, v ktorom sa vzťahy zdajú oveľa jednoduchšie a rýchlejšie, aby 
sa potom tragicky ukázali ako nezmyselné! Títo podvodníci ponúkajú bezcenné veci a oberajú o 
to, čo je cenné: dôstojnosť, slobodu a schopnosť milovať. Zlákaní márnivosťou sa nafukujeme 
ako pávy...  aby sme napokon vyšli na posmech; zo smiešnosti niet úniku. Nie je to vôbec 
prekvapujúce, veď diabol, ktorý je „luhár a otec lži“ (Jn 8, 44), odjakživa predstavuje zlo ako 
dobro a falošné ako pravé, aby zmiatol srdce človeka. Každý z nás je preto povolaný v srdci 
rozlišovať a skúmať, či ho neohrozujú klamstvá týchto falošných prorokov. Treba sa naučiť 
nezastavovať na bezprostrednej, povrchnej úrovni, ale spoznávať, čo v nás zanecháva dobrú a 
trvalejšiu stopu, pretože to pochádza od Boha a skutočne slúži pre naše dobro. 
 

Studené srdce 
Dante Alighieri vo svojom opise pekla predstavuje diabla, ako sedí na tróne z ľadu; prebýva totiž 
v ľadovom chlade vyhasnutej lásky. Položme si teda otázku: ako v nás chladne láska? Aké 
signály nám naznačujú, že láske v nás hrozí vychladnutie? 
To, čo ochladzuje lásku, je predovšetkým chamtivosť po peniazoch, ktorá je „koreňom všetkého 
zla“ (1 Tim 6, 10). Nasleduje odmietanie Boha, konkrétne to, že nehľadáme jeho útechu a 
dávame prednosť svojmu zúfalstvu pred jeho Slovom a sviatosťami. To všetko sa napokon 

obracia na násilie voči tým, ktorých považujeme za ohrozenie našich „istôt“: ešte nenarodenému 
dieťaťu, chorému starcovi, pocestnému, cudzincovi, ale aj blížnemu, ktorý nezodpovedá našim 
očakávaniam. 
Aj stvorenie je tichým svedkom tohto ochladnutia lásky: zem je zamorená z nedbalosti či 
úmyselne vyhodeným odpadom; žiaľ, rovnako znečistené moria musia v dôsledku nútených 
migrácií pohltiť zvyšky mnohých stroskotaných lodí; nebo – ktoré má podľa Božieho plánu 
ospevovať jeho slávu – brázdia stroje, z ktorých na zem pršia nástroje smrti. 
Láska chladne aj v našich spoločenstvách: v apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium som sa 
snažil opísať tie najevidentnejšie znaky nedostatku lásky. Sú to: egoistická ľahostajnosť, sterilný 
pesimizmus, pokušenie izolovať sa či zapájať sa do neprestajných bratovražedných vojen, svetská 
mentalita, ktorá vedie k tomu, že sa staráme len o to navonok viditeľné, čím sa oslabuje 
misionárska horlivosť. 
 
Čo robiť? 
Možno vidíme vo svojom vnútri i okolo nás práve opísané znaky, no Cirkev, naša matka a 
učiteľka, nám v tomto pôstnom čase spolu s niekedy trpkou medicínou pravdy ponúka aj sladký 
liek modlitby, dávania almužny a pôstu. 
Ak venujeme viac času modlitbe, umožníme nášmu srdcu odhaliť skryté lži, ktorými klameme 
seba samých, aby sme mohli konečne hľadať útechu v Bohu. On je náš Otec a chce, aby sme mali 
život. 
Dávanie almužny nás zasa oslobodzuje od chamtivosti a pomáha nám odhaliť, že druhý je mojím 
bratom: to, čo vlastním, nikdy nie je iba moje. Ako veľmi by som si želal, aby sa dávanie 
milodarov stalo pre všetkých skutočným a bežným životným postojom! V tejto súvislosti 
prevezmem povzbudenie svätého Pavla adresované Korinťanom, ktoré sa týka zbierky pre 
spoločenstvo v Jeruzaleme: táto činnosť je „vám na osoh“ (2 Kor 8, 10). Platí to zvlášť pre Pôstne 
obdobie, počas ktorého mnohé organizácie robia zbierky v prospech cirkví a ľudí v núdzi. No 
veľmi by som si želal, aby sme aj svoje každodenné stretnutia s bratmi, ktorí nás prosia o pomoc, 
chápali ako výzvu Božej prozreteľnosti: každý milodar je totiž príležitosťou podieľať sa na Božej 
starostlivosti o jeho deti. A ak on dnes použije mňa, aby pomohol bratovi či sestre, či sa zajtra 
nepostará o moje potreby ten, ktorého vo veľkodušnosti nik nepredstihne? 
Napokon pôst oslabuje náš sklon k násiliu, odzbrojuje nás a je dôležitou príležitosťou na rast. Na 
jednej strane nám umožňuje zakúsiť to, čo prežívajú tí, ktorým chýba aj nevyhnutné minimum a 
denne zakúšajú pálčivý hlad; na druhej strane je prejavom nášho ducha, hladného po dobre a 
smädného po Božom živote. Pôst nás obnažuje, robí nás pozornejšími voči Bohu a blížnemu, 
prebúdza v nás vôľu poslúchať Boha, ktorý jediný dokáže nasýtiť náš hlad. 
 

Veľkonočný oheň 
Pozývam predovšetkým všetkých členov Cirkvi, aby sa horlivo vydali na cestu Pôstnym obdobím 
za pomoci dávania almužny, pôstu a modlitby. Ak sa nám niekedy zdá, že v mnohých srdciach 
láska chladne, nikdy tomu tak nie je v Božom Srdci! On nám daruje vždy novú možnosť, aby sme 
znovu začali milovať. 
Na vigíliu Veľkej noci znovu zažijeme obrad zapálenia veľkonočnej sviece: svetlo sviece zažatej 
od „nového ohňa“ krok za krokom odoženie tmu a ožiari liturgické zhromaždenie. „Svetlo Krista, 
ktorý slávne vstal z mŕtvych, nech zaženie tmu z našich sŕdc a myslí“, aby sme všetci mohli zažiť 
skúsenosť emauzských učeníkov: pri počúvaní Pánovho slova a sýtení sa eucharistickým 
chlebom bude môcť naše srdce znova zahorieť vierou, nádejou a láskou. 
 
Zo srdca vám žehnám a modlím sa za vás. Nezabudnite sa modliť za mňa. 
             
František 


