
FARSKÉ OZNAMY - 19. 3. 2018 –  25. 3. 2018 
 

Pondelok: Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie 
19. 3.  17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Brezinovú a Jackovú 
 

Utorok:  Féria 
20. 3.   17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre švagrinu Teréziu 
  

Streda:  Féria  
21. 3.  17.00 + Zuzana a Ján Bartko 
  

Štvrtok:  Féria 
22. 3.   8.00 + Františka a Martin Budinský 
  

Piatok:  Féria – sv. omša za účasti detí 
23. 3.  16.30 – Krížová cesta za manželstvá vo farnosti 

17.00 + Terézia Stanová 
 

Sobota:  Féria 
24. 3.  7.45 + Anna a Jozef Kohút 
 

Nedeľa:  Kvetná nedeľa  
25. 3.   9.30 – Krížová cesta za farnosť  

10.00 – za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Dnes sa vo všetkých kostoloch Spišskej diecézy a pri všetkých svätých omšiach 

uskutoční celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým 
utečencom.  

2. Bohuznáma obetovala na kostol 20,-Eur. Srdečná vďaka za milodar. 
3. V utorok o 15.00 bude na fare stretnutie s 1. skupinou prvoprijímajúcich detí  – Kiara a 

Anežka.  
4. V piatok o 15.30 bude v pastoračnej miestnosti na fare nácvik detských 

a mládežníckých piesní. 
5. V sobotu bude v našej farnosti „Veľkonočná sviatosť zmierenia“ od 9,15 – 9.45. 

Pozývam nás všetkých k dobrej príprave a k účasti. Rozpis spovedania v dekanáte je na 
nástenke.  

6. Na budúci týždeň sa v noci zo soboty na nedeľu -  24. na 25. marca mení čas o hodinu 
dopredu. Budeme kratšie spať. 

7. V nedeľu je 33. Medzinárodný deň mládeže – u nás bude Diecézne stretnutie mládeže 
7.4.2018 v Spišskej Novej Vsi od 9.00 do 16.00.  

8. Občianske združenie Fórum života organizuje 18. ročník „25. marec - Deň počatého 
dieťaťa“, ktorou si pripomíname, prejavujeme a šírime úctu k životu už od počatia. 
Každý z nás bol počatý, a preto je tento deň sviatkom každého z nás. Vyjadriť to 
môžeme nosením bielej stužky na odeve. Viac informácií nájdete na stránke 
www.25marec.sk.  

9. Na Veľký piatok budeme mať opäť „24 hodín modlitieb za farnosť“. Prosím vás, 
o zapísanie do tabuľky, ešte je pár hodín voľných, prípadne sa môžete pripísať ako 2. 
modlitebník. 

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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O čistote a nečistote 
Potom sa k nemu zhromaždili farizeji a niektorí zákonníci, čo prišli z 
Jeruzalema. Všimli si, že niektorí z jeho učeníkov jedia chlieb nečistými, to 
znamená neumytými, rukami. Farizeji a všetci židia dodržiavajú totiž tradície 
predkov a nezačnú jesť, kým si až po zápästie neumyjú ruky. Po návrate z trhu 
nejedia, kým sa neobmyjú. Je aj veľa ďalších zvykov, ktoré prijali a ktorých sa 
pridŕžajú: oplachovanie pohárov a šálok, hrncov a medených nádob. Preto sa ho 
farizeji a zákonníci spýtali: Prečo tvoji učeníci nedodržiavajú tradície predkov a 
jedia chlieb nečistými rukami? On im odpovedal: Veru, výstižné proroctvo o 
vás pokrytcoch vyslovil Izaiáš, ako je napísané: Tento ľud ma ctí perami, ale 
jeho srdce je odo mňa ďaleko. Zbytočne ma však uctievajú, lebo ľudské príkazy 
podávajú ako náuku. Opustili ste Božie prikázanie a pridŕžate sa ľudského 
podania. A dodal: Šikovne rušíte Božie prikázanie, aby ste zachovávali svoju 
tradíciu. Veď už Mojžiš povedal: Cti si svojho otca a svoju matku! A: Kto 
zlorečí otcovi alebo matke, musí zomrieť. No vy hovoríte: Ak niekto povie 
otcovi alebo matke: To, čím ti mám pomáhať, je korban, čiže obetný dar, už mu 
viac nič nedovolíte urobiť pre otca alebo matku. Takto tradíciou, ktorú 
odovzdávate ďalej, rušíte Božie slovo. A robíte veľa podobných vecí. Keď 
znova zavolal zástup, povedal im: Všetci ma počúvajte a pochopte! Človeka 
nemôže poškvrniť to, čo doňho vchádza zvonku, ale čo z neho vychádza, to ho 
poškvrňuje. Keď odišiel od zástupu a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na 
zmysel podobenstva. Povedal im: Tak aj vy ste nechápaví? Nerozumiete, že 
človeka nemôže poškvrniť, čo vchádza doňho zvonka? Veď to mu nepreniká do 
srdca, ale vchádza do žalúdka a odtiaľ vychádza do stoky. Tým vyhlásil všetky 
pokrmy za čisté. A dodal: Človeka poškvrňuje to, čo z človeka vychádza! 
Zvnútra, totiž z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, 
vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, podlosť, podvody, neviazanosť, závistlivé 
pohľady, rúhania, pýcha, pochabosť. Všetko toto zlo vychádza zvnútra a 
poškvrňuje človeka. 
 
Viera Sýrofeničanky 
Ježiš vstal a odišiel odtiaľ do končín Týru. Vstúpil do domu, no nechcel, aby sa 
to niekto dozvedel. Svoju prítomnosť však nemohol utajiť. Hneď sa o ňom 



dopočula žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom. Prišla a padla mu 
k nohám. No tá žena bola pohanka, rodom Sýrofeničanka a prosila ho, aby 
vyhnal z jej dcéry zlého ducha. On jej však povedal: Dovoľ, aby sa najskôr 
nasýtili deti. Nie je dobré brať chlieb deťom a hádzať šteňatám. Žena mu 
odpovedala: Iste, Pane, lenže aj šteňatá sa živia pod stolom omrvinkami po 
deťoch. Nato jej povedal: Pre toto slovo choď, zlý duch tvoju dcéru opustil. 
Keď sa vrátila domov, našla ležať dieťa v posteli a zlý duch bol preč. 
 
Uzdravenie hluchonemého 
Potom odišiel z týrskeho kraja a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru 
naprieč dekapolským krajom. Ta mu priviedli hluchého a takmer nemého 
človeka. Poprosili ho, aby naň položil ruku. Vzal ho bokom od zástupu, vložil 
mu prsty do uší, dotkol sa slinou jeho jazyka, pohliadol k nebu, vzdychol a 
povedal mu: Effatha, čo znamená: Otvor sa! Hneď sa mu otvorili uši a puto 
jazyka sa uvoľnilo, takže správne rozprával. Ježiš im dôrazne prikázal, aby to 
nikomu nepovedali. Ale čím väčšmi im to zakazoval, tým viac to rozhlasovali a 
s nesmiernym údivom hovorili: Všetko robí dobre! Aj hluchým dáva sluch a 
nemým reč! 
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Nasýtenie štyroch tisícov 
V tých dňoch, keď opäť bol s ním početný zástup a nemali čo jesť, zavolal si 
učeníkov a povedal im: Ľúto mi je zástupu; sú so mnou už tri dni a nemajú čo 
jesť. Ak ich pošlem domov hladných, poomdlievajú na ceste, lebo niektorí z 
nich prišli zďaleka. Učeníci mu odpovedali: Kto a ako by mohol tu na pustatine 
obstarať chlieb, aby toľkých nasýtil? Opýtal sa ich: Koľko máte chlebov? 
Odpovedali: Sedem. Nato ľuďom prikázal, aby si posadali na zem. Ježiš vzal 
tých sedem chlebov, dobrorečil, lámal a podával svojim učeníkom, aby ich 
rozdeľovali. Oni ich rozdali zástupu. Mali aj niekoľko rybičiek. Aj tie požehnal 
a kázal ich rozdať. Ľudia sa nasýtili, ba pozbierali sedem košov nalámaných 
chlebov, ktoré zvýšili. Ľudí bolo asi štyritisíc. Nakoniec zástup rozpustil. Hneď 
nato nasadol so svojimi učeníkmi na loď a priplával do Dalmanutského kraja. 
 
Spor o znamenia 
Prišli k nemu farizeji a začali sa s ním hádať. Pokúšali ho; žiadali od neho 
znamenie z neba. Zhlboka si vzdychol a spýtal sa: Prečo toto pokolenie žiada 
znamenie? Amen, hovorím vám, toto pokolenie nijaké znamenie nedostane! 
Nechal ich, znova nastúpil na loď a preplavil sa na druhý breh. 
 
Kvas farizejov a kvas Herodesa 
Učeníci si zabudli vziať chlieb. Na lodi mali so sebou iba jeden chlieb. 

Vystríhal ich: Dajte si pozor, vyhýbajte sa kvasu farizejov a kvasu Herodesa! 
Oni hovorili medzi sebou o tom, že nemajú chlieb. Ježiš si to všimol a povedal 
im: Prečo hovoríte, že nemáte chlieb? Stále nerozumiete a nechápete? Máte 
zatvrdnuté srdce? Máte oči — a nevidíte? Máte uši — a nepočujete? 
Nepamätáte sa, koľko plných košov zvyškov chleba ste pozbierali vtedy, keď 
som rozlámal päť chlebov piatim tisícom? Odpovedali mu: Dvanásť. A keď 
som rozdelil sedem chlebov štyrom tisícom, koľko plných košíkov zvyškov 
chleba ste nazbierali? Odpovedali: Sedem. Nakoniec dodal: Ešte stále 
nechápete? 
 
Uzdravenie slepca v Betsaide 
Potom prišli do Betsaidy. Priviedli k nemu slepca a prosili, aby sa ho dotkol. 
Chytil slepca za ruku a vyviedol ho von za dedinu. Naslinil mu oči, položil 
naňho ruky a spýtal sa ho: Vidíš niečo? A on otvoril oči a povedal: Vidím ľudí; 
vyzerajú ako stromy, ale chodia. Znovu mu položil ruky na oči a on začal 
vidieť. Slepec ozdravel a všetko videl úplne jasne. Potom ho poslal domov a 
prikázal mu: Ale do dediny nechoď! 
 
Petrovo vyznanie 
Ježiš sa vybral aj s učeníkmi do dedín pri Cézarei Filipovej. Cestou sa svojich 
učeníkov spýtal: Za koho ma ľudia pokladajú? Odpovedali mu: Za Jána 
Krstiteľa, niektorí za Eliáša a iní za jedného z prorokov. On sa ich opýtal: A za 
koho ma pokladáte vy? Peter mu odpovedal: Ty si Kristus! No Ježiš im dôrazne 
prikázal, aby o ňom pred nikým nehovorili. 
 
Prvá Ježišova predpoveď smrti a vzkriesenia 
Potom ich začal učiť, že Syn človeka musí mnoho trpieť. Zavrhnú ho starší, 
veľkňazi i zákonníci, zabijú ho, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. Hovoril im to 
celkom otvorene. Peter ho odviedol nabok a začal mu dohovárať. Ježiš sa 
obrátil k učeníkom a Petra pokarhal: Choď za mňa, satan, lebo nemáš zmysel 
pre Božie veci, len pre ľudské. 
 
Nasledovanie Ježiša 
Ježiš zavolal k sebe zástup aj s učeníkmi a povedal im: Kto chce ísť za mnou, 
nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma! Lebo kto by si chcel 
zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, 
zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale premárni svoj 
život? Za čo môže človek získať svoj život? Kto sa pred týmto cudzoložným a 
hriešnym pokolením bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude 
hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi. 


