
FARSKÉ OZNAMY - 12. 3. 2018 –  18. 3. 2018 
 

Pondelok: Féria 
12. 3.   
 

Utorok: Féria 
13. 3.   17.00 + Zuzana Poliaková 
   

Streda:  Féria  
14. 3.  8.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre manžela Jána 
  

Štvrtok: Féria, adorácia 
15. 3.   17.00 + Tomáš 
  

Piatok:  Féria – sv. omša za účasti detí 
16. 3.  16.30 – Krížová cesta za chorých 

17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Dianku a Patrika 
 

Sobota: Sv. Patrika, biskupa - spomienka 
17. 3.  8.00 + Gabriel Sabo 
 

Nedeľa: Piata pôstna nedeľa  
18. 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  – Dianka, Beátka, Lucka, Alex, Marek.  
2. V utorok je 5. výročie zvolenia Svätého Otca - pápeža Františka. 
3. Na budúci týždeň sa v noci z 24. na 25. marca mení čas o hodinu dopredu. 

Budeme kratšie spať. 
4. Zbierka pre potreby našej farnosti z minulého týždňa bola 151,50,- Eur. 

Nech Vám Pán Boh odplatí vašu štedrosť.  
5. V nedeľu 18. marca 2018 sa vo všetkých kostoloch Spišskej diecézy a pri 

všetkých svätých omšiach uskutoční celoslovenská zbierka na pomoc 
prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. 

6. Pôst za farnosť  - posledné dva dni voľné. Verím, že toto spoločné úsilie 
prinesie veľké duchovné ovocie. 

7. Na Veľký piatok budeme mať opäť „24 hodín modlitieb za farnosť“. 
Prosím vás, o zapísanie do tabuľky.  
 
„Pane Ježišu Kriste, Synu Boží,  zmiluj sa na nado mnou hriešnym.“ 

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

ROK S EVANJELIOM 15 
 

Evanjelium podľa Marka, kapitola 5 
 

Posadnutý v gerazskom kraji 
Prišli na druhý breh mora do gerazského kraja. Sotva vystúpil z lode, hneď mu 
vyšiel oproti z hrobov akýsi človek s nečistým duchom. Býval v hroboch a nik 
ho už nevládal sputnať ani reťazami. Často ho síce ľudia sputnali putami a 
reťazami, no on si reťaze postŕhal a putá rozlámal. Nik nemal silu skrotiť ho. 
Stále, v noci i vo dne zúrivo kričal medzi hrobmi a na horách a tĺkol sa 
kameňmi. Keď z diaľky zbadal Ježiša, pribehol a padol pred ním na zem. Potom 
silným hlasom vykríkol: Čo ťa do mňa, Ježiš, Syn Boha, Najvyššieho? 
Zaprisahám ťa na Boha, netráp ma! Ježiš mu totiž prikazoval: Nečistý duch, 
vyjdi z tohto človeka! A spýtal sa ho: Ako sa voláš? On povedal: Volám sa 
Légia, lebo je nás mnoho. A úpenlivo ho prosil, aby ich z toho kraja neposielal 
preč. Na úpätí hory sa pásla veľká črieda svíň. Zlí duchovia ho prosili: Pošli nás 
do svíň, nech vojdeme do nich! A dovolil im to. Nečistí duchovia vyšli a vošli 
do svíň. Črieda — asi dvetisíc kusov — sa rútila úbočím do mora a utopila sa v 
mori. Pastieri sa rozutekali a priniesli o tom správu do mesta a do osád. Ľudia 
sa zbehli pozrieť, čo sa stalo. Keď prišli k Ježišovi a zbadali, že muž, ktorý bol 
posadnutý zlým duchom Légia, sedí oblečený a je pri rozume, preľakli sa. Očití 
svedkovia im rozprávali, čo sa stalo s posadnutým i so sviňami. A začali Ježiša 
prosiť, aby odišiel z ich kraja. Keď nastupoval na loď, prosil ho človek, čo bol 
predtým posadnutý zlým duchom, aby mohol ísť s ním. Ježiš mu to však 
nedovolil, ale mu povedal: Choď domov k svojim a porozprávaj im, čo všetko ti 
urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval. Nato odišiel a začal v Desaťmestí 
rozhlasovať, aké veľké veci mu vykonal Ježiš. A všetci sa čudovali. 
 

Jairova dcéra a trpiaca žena 
Keď sa Ježiš opäť preplavil loďou na druhý breh, zhromaždil sa okolo neho pri 
mori veľký zástup. Tu prišiel k nemu jeden z predstavených synagógy menom 
Jairos. Len čo uzrel Ježiša, padol mu k nohám a úpenlivo ho prosil: Dcérka mi 
skonáva. Poď, polož na ňu ruky, aby vyzdravela a žila! Ježiš s ním odišiel. 
Hrnulo sa za ním množstvo ľudí, ktorí ho tlačili zo všetkých strán. Bola tam istá 
žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok. Veľa vytrpela od mnohých 
lekárov, minula na to celý svoj majetok, ale nič jej to neosožilo, ba stav sa jej 
neustále zhoršoval. Keď sa dopočula o Ježišovi, pretisla sa zástupom a odzadu 



sa dotkla jeho odevu, lebo si povedala: Ak sa dotknem čo len jeho rúcha, 
budem uzdravená! Krvácanie sa hneď zastavilo, takže na tele pocítila, že z 
neduhu je vyliečená. Ježiš hneď poznal, že vyšla z neho sila. Obrátil sa k 
zástupu a opýtal sa: Kto sa dotkol môjho rúcha? Jeho učeníci mu povedali: 
Vidíš, že sa ľudia na teba tlačia, a ty sa ešte pýtaš: Kto sa ma dotkol? Ale on sa 
poobzeral dookola, aby videl tú, ktorá to urobila. Žena vedela, čo sa s ňou stalo; 
ustrašená a rozochvená prišla bližšie, hodila sa pred ním na kolená a 
rozpovedala celú pravdu. On ju oslovil: Dcéra, tvoja viera ťa zachránila. Choď 
v pokoji, buď zbavená svojho trápenia. Kým ešte hovoril, prišli ľudia z domu 
predstaveného synagógy so správou: Tvoja dcéra zomrela, načo ešte obťažuješ 
učiteľa? Keď Ježiš začul tieto slová, povedal predstavenému synagógy: Neboj 
sa, len ver! Nikomu inému nedovolil, aby ho sprevádzal, len Petrovi, Jakubovi a 
Jakubovmu bratovi Jánovi. Keď prišli do domu predstaveného synagógy, videl 
veľký rozruch, plačúcich a nariekajúcich. Vošiel dnu a povedal im: Prečo robíte 
taký rozruch a plačete? Dieťa nezomrelo, ale spí. A vysmiali ho. No Ježiš 
všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dieťaťa aj tých, čo boli s ním, a 
vošiel do izby, kde ležalo dieťa. Chytil dieťa za ruku a povedal mu: Talitha 
kum! Čo v preklade znamená: Dievča, hovorím ti, vstaň! Dievča hneď vstalo a 
začalo chodiť. Malo totiž dvanásť rokov. Vtedy sa všetkých zmocnil ohromný 
úžas. Ježiš im dôrazne kládol na srdce, že sa to nikto nesmie dozvedieť a 
povedal im, aby dali dievčaťu jesť. 
 

Evanjelium podľa Marka, kapitola 6 
 

Ježiš v Nazarete 
Potom odtiaľ odišiel a vrátil sa do svojej domoviny. Učeníci ho nasledovali. 
Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho množstvo ľudí, ktorí sa 
s prekvapením pýtali: Odkiaľ to ten človek má? Aká je to múdrosť, ktorej sa 
mu dostalo? Aké mocné činy sa dejú jeho rukami! Nie je to azda ten tesár, syn 
Márie a brat Jakuba, Jozesa, Júdu a Šimona? A nežijú jeho sestry medzi nami? I 
pohoršovali sa na ňom. Nato im Ježiš povedal: Proroka si uctia všade, len nie 
vo svojej domovine, medzi svojimi príbuznými a vo vlastnom dome. Nemohol 
tam vykonať nijaký zázrak, ibaže na niektorých chorých položil ruky a uzdravil 
ich. 6a A čudoval sa ich neviere. 6b Potom chodil po okolitých dedinách a 
vyučoval. Zavolal si Dvanástich, začal ich posielať po dvoch a dal im moc nad 
nečistými duchmi. Prikazoval im, aby si na cestu okrem palice nič nebrali; ani 
chlieb, ani kapsu, ani peniaze do opaska, na nohy si mali obuť len sandále a 
nemali si obliekať dvoje šiat. Ďalej im hovoril: Keď vojdete niekde do domu, 
zostaňte tam dovtedy, kým z toho miesta neodídete. Ak vás na niektorom 
mieste neprijmú a nebudú chcieť vypočuť, odíďte odtiaľ. A straste si prach z 
nôh ako svedectvo pre nich. Vyšli teda a vyzývali na pokánie. Vyhnali 
mnohých zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravili ich. 

Smrť Jána Krstiteľa 
Dopočul sa o ňom kráľ Herodes, lebo jeho meno sa stalo známym. Šírili sa 
takéto reči: Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, preto v ňom pôsobia mocné sily! Iní 
však tvrdili: Je to Eliáš! A ďalší hovorili: Je to prorok, ako jeden z dávnych 
prorokov. Keď to počul Herodes, povedal: To Ján, ktorého som dal sťať, vstal z 
mŕtvych. Herodes totiž prikázal Jána chytiť a vrhnúť v putách do väzenia pre 
Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, pretože si ju vzal za ženu. Ján totiž 
Herodesovi dohováral: Nesmieš žiť so ženou svojho brata. Preto Herodias 
zanevrela na Jána a chcela ho zabiť, ale nemohla. Herodes sa totiž Jána bál, 
lebo si uvedomoval, že je to spravodlivý a svätý muž, a chránil ho. Keď ho 
počúval, často bol v rozpakoch, no predsa ho rád počúval. Vhodná chvíľa 
nastala, keď Herodes usporiadal na svoje narodeniny hostinu pre svojich 
veľmožov, veliteľov a významné osobnosti z Galiley. Keď potom ta vstúpila 
dcéra Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spoluhodovníkom. Kráľ 
ponúkol dievčaťu: Žiadaj si odo mňa, čo len chceš, a dám ti. Aj sa jej na to 
zaprisahal: Čokoľvek si odo mňa budeš žiadať, dám ti, hoci by to bola aj 
polovica môjho kráľovstva. Ona odišla a opýtala sa matky: Čo si mám žiadať? 
Matka jej povedala: Hlavu Jána Krstiteľa. Dievča sa hneď ponáhľalo dnu ku 
kráľovi a vyslovilo želanie: Chcem, aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána 
Krstiteľa. Kráľ sa hlboko zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spoluhodovníkom ju 
nechcel odmietnuť. Kráľ hneď poslal kata a prikázal priniesť Jánovu hlavu. Ten 
odišiel a sťal ho v žalári, priniesol jeho hlavu na mise, odovzdal ju dievčaťu a 
dievča ju dalo svojej matke. Keď sa to dozvedeli Jánovi učeníci, prišli, vzali 
jeho mŕtve telo a uložili ho do hrobu. 
 

Nasýtenie piatich tisícov 
Apoštoli sa zišli k Ježišovi a oznámili mu všetko, čo robili a učili. Povedal im: 
Poďte vy sami do ústrania na osamelé miesto a trochu si odpočiňte! Stále tam 
totiž prichádzalo a odchádzalo množstvo ľudí, takže sa nemali kedy ani najesť. 
Odplavili sa teda loďou na pusté miesto do ústrania. Mnohí videli, že 
odchádzajú, a zbehli sa ta pešo zo všetkých miest a predbehli ich. Keď Ježiš 
vystúpil z lode, videl početný zástup a zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce 
bez pastiera. Začal ich učiť mnohým veciam. Keď už čas značne pokročil, 
pristúpili k nemu jeho učeníci a povedali: Toto je pusté miesto a je už veľa 
hodín. Rozpusť ľudí, aby sa rozišli po okolitých osadách a dedinách a nakúpili 
si nejaké jedlo. Ale on im povedal: Vy im dajte jesť! Opýtali sa ho: Máme ísť 
nakúpiť chlieb za dvesto denárov a dať ľuďom jesť? On sa ich však opýtal: 
Koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť! Keď to zistili, povedali: Päť chlebov a 
dve ryby. Ježiš všetkých vyzval, aby si v skupinách posadali na zelený trávnik. 
Posadali si v skupinách po sto a po päťdesiat. Potom vzal tých päť chlebov i 
obe ryby, pozdvihol zrak k nebu, dobrorečil, lámal chleby a podával učeníkom, 
aby ich rozdávali ľuďom. Aj dve ryby rozdelil všetkým. 


