
FARSKÉ OZNAMY - 26. 2. 2018 –  4. 3. 2018 
 

Pondelok: Féria 
26. 2.  17.00 + z rodiny Poliakovej 
 

Utorok: Féria 
27. 2.  17.00 + Cecília a Ján Sýkora 
   

Streda:  Féria 
28. 2.  8.00 + Zuzana a Milan Budinský 
  

Štvrtok: Féria 
1. 3.    
  

Piatok:  Féria – sv. omša za účasti detí 
2. 3.  16.30 – Krížová cesta za deti  

17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Marianu 
 

Sobota: Féria 
3. 3.  7.30 – Fatimská sobota 

8.00 + Miroslav 
 

Nedeľa: Tretia pôstna nedeľa 
4. 3.   9.30 – Krížová cesta za farnosť  

10.00 – za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 

1. V utorok o 15.00 bude na fare stretnutie s 2. skupinou prvoprijímajúcich 
detí  – Beátka, Dianka, Lucka, Alex, Marek.  

2. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci, spovedať budem 30‘ pred každou 
sv. omšou, ku chorým pôjdem v piatok od 9.00.  

3. Stretnutie s mladými bude v piatok večer na fare po sv. omši.  
4. V sobotu začneme o 7.30 Fatimskú sobotu a po nej bude nasledovať sv. 

omša. 
5. Budúca nedeľa je prvá v mesiaci – výmena kartičiek členov Ružencového 

bratstva bude v nedeľu po sv. omši.  
6. Budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti. 
7. Poprosíme o upratovanie kostola v tomto týždni skupinku č. 2: p. Viera 

Sýkorová, Jarmila Juríková, Anna Lehotská, Daša Ponechalová. 

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

ROK S EVANJELIOM 13 
 

Evanjelium podľa Marka, kapitola 1 
 

Ján Krstiteľ 
Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Ako je napísané u proroka 
Izaiáša: Hľa, posielam pred tebou svojho posla, aby ti pripravil cestu. Hlas 
volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! — tak 
vystúpil Ján Krstiteľ na púšti a kázal krst pokánia na odpustenie hriechov. 
Prichádzala celá judská krajina i všetci Jeruzalemčania. Krstil ich v rieke Jordán 
a oni vyznávali svoje hriechy. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený 
opasok. Živil sa kobylkami a poľným medom. Kázal: Po mne prichádza 
mocnejší ako ja. Nie som hoden zohnúť sa a rozviazať mu remienok na 
sandáloch. Ja som vás krstil vodou, no on vás bude krstiť Duchom Svätým. 
 

Krst Ježiša 
V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. 
Keď vystupoval z vody, videl roztvorené nebesá a Ducha, ktorý ako holubica 
zostupoval na neho. Vtom z nebies zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v tebe 
mám zaľúbenie. 
 

Pokúšanie Ježiša 
Hneď nato ho Duch hnal na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. 
Žil medzi divou zverou a anjeli mu slúžili. 
 

Začiatok Ježišovho pôsobenia 
Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Vravel: 
Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte v evanjelium! 
 

Povolanie prvých učeníkov 
Keď prechádzal popri Galilejskom mori, videl, ako Šimon a jeho brat Ondrej 
spúšťajú sieť do mora, keďže boli rybári. Ježiš ich oslovil: Poďte za mnou a 
urobím z vás rybárov ľudí. Hneď zanechali siete a nasledovali ho. Keď odišiel 
trochu ďalej, videl Zebedejovho syna Jakuba a jeho brata Jána, ako na lodi 
opravovali siete. Hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja s 
nádenníkmi na lodi a odišli za ním. 
 

Ježiš v kafarnaumskej synagóge 
Tak prišli do Kafarnauma. Hneď v sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. Žasli 



nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. Práve 
vtedy bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: Čo 
ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zahubiť? Viem, kto si: Boží Svätý. 
No Ježiš mu pohrozil slovami: Mlč a vyjdi z neho! Vtom nečistý duch 
človekom zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a 
medzi sebou sa dohadovali: Čo je to? Nové učenie s mocou. Rozkazuje aj 
nečistým duchom a poslúchajú ho. A zvesť o ňom sa rýchle rozniesla po celom 
galilejskom kraji. 
 

Uzdravenie Petrovej testinej a iných 
Len čo vyšli zo synagógy, vošli s Jakubom a Jánom do Šimonovho a 
Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu o nej povedali. 
Ježiš k nej pristúpil, chytil ju za ruku a pomohol jej vstať. Horúčka ju opustila a 
ona ich obsluhovala. Keď slnko zapadlo a nastal večer, prinášali k nemu 
všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. Celé mesto sa zhromaždilo pri 
dverách. Ježiš vtedy uzdravil mnohých postihnutých, ktorých trápili rozličné 
choroby, vyhnal mnohých zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho 
poznali. 
 

Cesta po Galilei 
Nadránom, zavčasu, ešte za tmy vstal a vyšiel von. Odobral sa na osamelé 
miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, sa ponáhľali za ním. Keď ho 
našli, povedali mu: Všetci ťa hľadajú! On im povedal: Poďme inde, do blízkych 
mestečiek, aby som aj tam kázal; veď nato som prišiel. Chodil po celej Galilei, 
kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov. 
 

Uzdravenie malomocného 
Tu prišiel k nemu malomocný a prosil ho na kolenách: Ak chceš, môžeš ma 
očistiť. Ježiš sa nad ním zľutoval, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: 
Chcem, buď čistý! Jeho malomocenstvo hneď zmizlo a bol očistený. Prísne ho 
napomenul a hneď ho poslal preč. Povedal mu: Hľaď, aby si nikomu nič 
nepovedal, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetu za svoje očistenie, ako 
prikázal Mojžiš — im na svedectvo. Lenže on po svojom odchode začal o tom 
veľa rozprávať a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť 
do mesta a zdržiaval sa vonku na osamelých miestach. No i tak za ním 
zovšadiaľ prichádzali. 
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Uzdravenie ochrnutého 
Po niekoľkých dňoch sa znovu vrátil do Kafarnauma. Roznieslo sa, že je v 

dome. Nahrnulo sa ta veľa ľudí, takže už nemali miesta ani predo dvermi. A 
Ježiš im hlásal slovo. Vtedy k nemu prišli štyria, ktorí priniesli ochrnutého 
človeka. Pretože sa k nemu pre množstvo ľudí nemohli dostať, otvorili strechu 
tam, kde bol Ježiš, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď 
Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy! 
Sedeli tam aj niektorí zákonníci a vo svojom vnútri uvažovali: Čo to tento 
človek hovorí? Rúha sa! Odpúšťať hriechy môže jedine Boh. Ježiš hneď svojím 
duchom spoznal, že takto uvažujú a spýtal sa: Prečo takto uvažujete vo svojom 
vnútri? Čo je ľahšie? Povedať ochrnutému: Odpúšťajú sa ti hriechy — alebo 
povedať: Vstaň, vezmi si lôžko a choď! Aby ste však vedeli, že Syn človeka má 
moc odpúšťať hriechy na zemi, povedal ochrnutému: Hovorím ti, vstaň, vezmi 
si lôžko a choď domov! On vstal, vzal si lôžko a pred očami všetkých odišiel. 
Všetci žasli, velebili Boha a hovorili: Čosi také sme ešte nikdy nevideli. 
 

Povolanie Léviho 
Opäť vyšiel k moru. Prichádzali k nemu celé zástupy a on ich učil. Cestou 
zbadal Alfejovho syna Léviho, ktorý pracoval na mýtnici. Povedal mu: 
Nasleduj ma! On vstal a nasledoval ho. Keď bol potom Ježiš na hostine v jeho 
dome, stolovali s ním a jeho učeníkmi mnohí mýtnici a hriešnici, lebo bolo 
mnoho tých, čo ho nasledovali. Keď zákonníci zo skupiny farizejov videli, že 
jedáva s hriešnikmi a mýtnikmi, vyčítali jeho učeníkom: Prečo jedáva s 
mýtnikmi a hriešnikmi? Keď to Ježiš začul, povedal im: Lekára nepotrebujú 
zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. 
 

Spor o pôst 
Jánovi učeníci a farizeji sa postili. Niektorí prichádzali za ním s otázkou: Prečo 
sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia? Ježiš im 
povedal: Môžu sa azda svadobní hostia na svadbe postiť v prítomnosti ženícha? 
Kým je ženích s nimi, nemôžu sa postiť. Príde však čas, keď im vezmú ženícha 
a vtedy, v ten deň, sa budú postiť. Nikto predsa neprišíva záplatu z ešte nepratej 
látky na staré šaty, lebo nový prišitý kus sa od starého odtrhne a diera sa zväčší. 
Nik nenalieva nové víno do starých mechov, lebo mladé víno mechy roztrhne a 
vyjde nazmar aj víno, aj mechy, ale nové víno patrí do nových mechov. 
 

Trhanie klasov v sobotu 
Raz v sobotu Ježiš prechádzal cez obilné pole. Cestou jeho učeníci začali trhať 
klasy. Farizeji mu hovorili: Pozri, robia v sobotu, čo neslobodno. On im 
povedal: Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol hladný a nemal čo jesť on 
i tí, čo boli s ním? Ako za veľkňaza Abiatára vstúpil do Božieho domu, jedol 
posvätné chleby a dal i tým, čo boli s ním, hoci to bolo dovolené jesť len 
kňazom? I povedal im: Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre 
sobotu! Preto Syn človeka je pánom aj nad sobotou. 


