
FARSKÉ OZNAMY - 5. 3. 2018 –  11. 3. 2018 
 

Pondelok: Féria 
5. 3.  17.00 + Ján a Ján Stano 
 

Utorok:  Féria 
6. 3.   17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre vnučku Janku 
   

Streda:  Spomienka sv. Perpetuy a Felicity, mučeníc  
7. 3.  8.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Vieru Cabukovú 
  

Štvrtok:  Spomienka sv. Jána z Boha, adorácia po sv. omši 
8. 3.   17.00 + manželov Zuzanu a Martina a syna Jána 
  

Piatok:  Féria – sv. omša za účasti detí 
9. 3.  16.30 – Krížová cesta za mládež farnosti  

17.00 + Anna Poliaková 
 

Sobota:  Féria 
10. 3.  8.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Jarmilu a Ivanku 
 

Nedeľa:  Štvrtá pôstna nedeľa – laetare 
11. 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 1. skupinou prvoprijímajúcich detí  – 
Anežka a Kiara.  

2. Zbierka na charitu bola v našej farnosti 125,20,- Eur. Srdečná vďaka. 
3. Na nástenke je oznam o Národnom stretnutí mládeže, ktoré bude v Prešove – 26.-

29.7.2018. Prihlasovanie je ešte výhodné do 31.3. záujemci, môžete sa prihlásiť 
u mňa a spoločne urobíme ďalšie kroky. Už je spustené prihlasovanie na Svetové 
stretnutie mládeže v Paname, ktoré bude v januári 2019. 

4. S mladými pripravujeme 2. letný farský tábor, ktorý bude od 20.- 24.8. 
v priestoroch fary. 

5. Bohuznáma obetovala na kostol 20,-Eur. Srdečné Pán Boh odplať. 
6. Bohuznáma obetovala na Veľkonočnú sviecu 20,-Eur. Srdečné Pán Boh odplať. 
7. Dnes je zbierka pre potreby farnosti.  
8. V stredu budeme mať čítanie „Rok s evanjeliom“ po sv. omši na fare. 
9. Piatkovú Krížovú cestu sa budú modliť deti za mladých v našej farnosti.  
10. Po sv. omši bude výmena kartičiek Ružencového bratstva. 

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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Evanjelium podľa Marka, kapitola 3 
 

Uzdravenie muža s ochrnutou rukou 
Keď znova vošiel do synagógy, bol tam človek s ochrnutou rukou. Pozorne ho 
sledovali, či nezačne uzdravovať v sobotu, aby ho mohli obžalovať. A Ježiš 
človekovi s nehybnou rukou prikázal: Postav sa do stredu! A povedal im: Je 
dovolené v sobotu robiť dobre alebo zle, život zachrániť alebo zničiť? Oni však 
mlčali. Vtedy si ich s hnevom premeral a zarmútený nad ich bezcitným srdcom 
povedal tomu človeku: Vystri ruku! On ju vystrel. A jeho ruka ozdravela. 
Farizeji hneď odišli a začali sa radiť s herodiánmi, ako ho zabiť. 
 

Ježiš uzdravuje pri mori 
Ježiš sa so svojimi učeníkmi uchýlil k moru. Nasledoval ho veľký zástup z 
Galiley a Judska, z Jeruzalema, Idumey a spoza Jordánu, ba hrnul sa k nemu i 
veľký zástup z okolia Týru a Sidonu, lebo sa dopočuli, čo robí. Vtedy povedal 
učeníkom: Pripravte mi loďku, aby ma zástupy netlačili. Pretože mnohých 
uzdravil, všetci, čo trpeli nejakou chorobou, sa k nemu predierali, aby sa ho 
dotkli. Keď ho zbadali nečistí duchovia, padali pred ním a kričali: Ty si Syn 
Boží! On im však prísne prikázal, aby ho neprezrádzali. 
 

Vyvolenie Dvanástich 
Potom vystúpil na vrch a pozval k sebe tých, ktorých sám chcel. A oni prišli k 
nemu. Vtedy ustanovil Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi, aby boli s ním a 
mohol ich posielať kázať a aby mali moc vyháňať zlých duchov. Toto sú 
Dvanásti, ktorých ustanovil: Šimon, ktorému dal meno Peter, Jakub Zebedejov 
a Ján, Jakubov brat — ktorým dal meno Boanérges, čo značí synovia hromu, 
ďalej Ondrej, Filip, Bartolomej, Matúš, Tomáš, Jakub Alfejov, Tadeáš, Šimon 
Kanaánsky a Judáš Iškariotský, ktorý ho aj zradil. 
 

Ježiš a Belzebul 
Potom vošiel do domu a znova sa zišiel zástup, takže si nemohli ani chleba 
zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, prišli, aby ho odviedli, lebo hovorili, 
že sa pomiatol. Zákonníci, ktorí zišli z Jeruzalema, tvrdili: Je posadnutý 
Belzebulom a mocou vládcu zlých duchov vyháňa zlých duchov. Zavolal ich k 
sebe a hovoril im v podobenstvách: Ako môže satan vyháňať satana? Ak je 
nejaké kráľovstvo vnútorne rozdelené, také kráľovstvo nemôže obstáť. Ak je 



nejaký dom vnútorne rozdelený, taký dom nemôže obstáť. Ak satan povstal 
proti sebe a je rozdelený, neobstojí, a je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do 
domu siláka a okradnúť ho o jeho veci, ak toho siláka najprv nezviaže; a potom 
môže vylúpiť jeho dom. Amen, hovorím vám: Všetky hriechy a rúhania, 
ktorých sa ľudia dopustia, im budú odpustené. Kto by sa však rúhal Duchu 
Svätému, tomu nebude odpustené naveky, ale je vinný večným hriechom. Lebo 
hovorili: Je posadnutý nečistým duchom. 
 

Pravá Ježišova rodina 
Vtom prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo 
neho sedelo množstvo ľudí. Oznámili mu: Vonku ťa hľadá tvoja matka a tvoji 
bratia. On im odpovedal: Kto je moja matka a moji bratia? Prešiel pohľadom po 
okolosediacich a povedal: Hľa, moja matka i moji bratia! Lebo mojím bratom, 
sestrou a matkou je každý, kto plní Božiu vôľu! 
 

Evanjelium podľa Marka, kapitola 4 
 

Podobenstvo o rozsievačovi 
Ježiš zasa začal učiť pri mori. Okolo neho sa zhromaždil taký veľký zástup, že 
musel nastúpiť na loď na mori; sadol si, a celý zástup zostal na brehu mora. 
Učil ich mnohým veciam v podobenstvách a vo svojom učení im hovoril: 
Počúvajte! Rozsievač vyšiel siať. Keď rozsieval, časť zrna padla na kraj cesty, 
prileteli vtáky a pozobali ho. Iné padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo dostatok 
zeme. Rýchlo vzišlo, lebo nebolo hlboko v zemi. Keď potom vyšlo slnko, 
spálilo ho a pretože nemalo koreň, uschlo. Ďalšie padlo medzi bodľačie. 
Bodľačie sa rozrástlo a udusilo ho, takže neprinieslo úrodu. A iné padlo do 
dobrej pôdy, vzišlo, vyrástlo a prinieslo úrodu: niektoré tridsaťnásobnú, iné 
šesťdesiatnásobnú a ďalšie stonásobnú. A Ježiš dodal: Kto má uši na počúvanie, 
nech počúva! 
 

Význam a účel podobenstiev 
Keď bol potom sám, tí, čo boli okolo neho spolu s Dvanástimi, sa ho pýtali, čo 
znamenajú podobenstvá. Povedal im: Vám je dané poznať tajomstvo Božieho 
kráľovstva, ale tým, čo sú vonku, sa všetko podáva v podobenstvách, aby 
hľadeli, hľadeli, ale nevideli, počúvali, počúvali, ale nechápali, aby sa azda 
neobrátili a nebolo im odpustené. 
 

Vysvetlenie podobenstva o rozsievačovi 
Potom im povedal: Nerozumiete tomuto podobenstvu? Ako potom pochopíte 
všetky ostatné podobenstvá? Rozsievač rozsieva slovo. To zrno vedľa cesty sú 
tí, čo ho počúvajú, ale hneď prichádza satan a oberá ich o slovo zasiate do nich. 
Podobne je to aj s tými, u ktorých je zasiate do skalnatej pôdy: keď slovo 
počujú, hneď ho s radosťou prijímajú, no nemajú v sebe koreň, sú chvíľkoví, a 

keď potom príde súženie alebo prenasledovanie za slovo, hneď odpadnú. A u 
iných je zasiate do bodľačia. Oni slovo síce počúvajú, ale svetské starosti, 
vábenie bohatstva a žiadostivosť po ostatných veciach prenikajú dovnútra a 
slovo udusia, takže zostáva bez úžitku. Nakoniec sú takí, u ktorých je zasiate do 
dobrej pôdy: slovo počúvajú, prijímajú a prinášajú úžitok tridsaťnásobný, 
šesťdesiatnásobný, ba aj stonásobný. 
 

Podobenstvo o lampe 
Ďalej im povedal: Vari je lampa nato, aby ju položili pod mericu alebo pod 
posteľ? Či nie je nato, aby ju postavili na svietnik? Nič nie je také skryté, aby 
nebolo odhalené, a nič také utajené, aby to nevyšlo najavo. Kto má uši na 
počúvanie, nech počúva! 
 

O meraní 
Ďalej im hovoril: Dávajte si pozor, čo počúvate! Akou mierou meriate, takou 
vám bude odmerané, ba ešte aj pridané, lebo kto má, tomu bude pridané, a kto 
nemá, tomu bude odňaté i to, čo má. 
 

Podobenstvo o rastúcom zrne 
Ďalej povedal: S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek zaseje zrno do 
zeme. Či spí, alebo bdie, vo dne i v noci zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako. 
Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a nakoniec plno zŕn 
v klase. Keď potom úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva. 
 

Podobenstvo o horčičnom zrnku 
A pokračoval: K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo alebo akým 
podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko, ktoré je po zasiatí do 
zeme najmenšie zo všetkých zŕn na zemi, ale zasiate vzíde a býva mohutnejšie 
ako iné rastliny a vyháňa také veľké konáre, že v jeho tieni môžu hniezdiť 
nebeské vtáky. 
 

Záver podobenstiev 
Ježiš im hlásal slovo mnohými takýmito podobenstvami, podľa toho, ako boli 
schopní počúvať. Bez podobenstva im ani nehovoril, ale svojim učeníkom 
osamote všetko vysvetľoval. 
 

Utíšenie búrky na mori 
V ten deň, keď sa zvečerilo, im povedal: Prejdime na druhý breh! Nato opustili 
zástup a jeho vzali so sebou, tak ako bol, na lodi. Sprevádzali ho aj iné lode. Tu 
sa strhla silná búrka s víchricou a vlny sa valili na loď, takže sa loď už napĺňala. 
Ježiš však spal na vankúši v zadnej časti lode. Zobudili ho a povedali mu: 
Učiteľ, nedbáš, že hynieme? On vstal, pohrozil víchru a prikázal moru: Mlč, 
utíš sa! Vtedy víchor ustal a nastalo veľké ticho. A im povedal: Čo ste takí 
vystrašení? Ešte stále nemáte vieru? Prenikol ich veľký strach a jeden druhému 
hovorili: Ktože je to, že ho počúva i vietor, i more? 


