
FARSKÉ OZNAMY - 16. 4. 2018 –  22. 4. 2018 
 
 

Pondelok: Féria 
16. 4.  18.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Henrietu a Zdenka 
 

Utorok: Féria 
17. 4.   18.00 + Juraj, Zuzana, Ján, Mária 
   

Streda:  Féria 
18. 4.  18.00 + Július a Emma 
  

Štvrtok: Féria, sv. omša za účastí detí, adorácia  
19. 4.   18.00 + Anna Kráľová (10. výročie) 
  

Piatok:  Féria 
20. 4.  8.00 – za zdravie a Božie požehnanie Zuzany a Viktora 
 

Sobota: Sv. Anzelma, biskup a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka 
21. 4.    
 

Nedeľa:  Štvrtá veľkonočná nedeľa  
22. 4.   10.00 – za veriacich farnosti 
 

 
 
 

Príležitostné oznamy: 

1. Dnes je zbierka na seminár. 
2. V týždni od  16. - 22. apríl 2018  nás pápež František povzbudzuje  k 

intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev. V príhovore 
účastníkom kongresu "Horizonty a nádeje"  o pastorácii povolaní hovorí: 
„Modlitba musí obsadiť veľmi dôležité miesto v pastorácii povolaní. Pán to 
jasne hovorí: „Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju 
žatvu“ (Mt 9, 38). Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú 
môžeme ponúknuť v otázke povolania. " 

3. Z krstu Lucie Šípkovej obetovali pre potreby farnosti 40,- EUR. Pán Boh 
odplať. 

4. Bohuznáma obetovala na tlač letákov RsE 10,- Eur. Pán Boh odplať. 
5. V utorok o 16.00 na fare stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. 

prijímanie. 
6. Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti. 

 

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

ROK S EVANJELIOM 20 
 

Evanjelium podľa Marka, kapitola 14 
 

Úklady proti Ježišovi 
Boli dva dni pred Veľkou nocou a sviatkom nekvasených chlebov. Veľkňazi a 
zákonníci hľadali spôsob, ako by sa úskokom zmocnili Ježiša a zabili ho. Hovorili totiž: 
Len nie vo sviatok, aby nevznikla medzi ľudom vzbura. 
 

Pomazanie v Betánii 
Keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel za stolom, prišla žena s 
alabastrovou nádobou vzácneho voňavého oleja z pravého nardu. Rozbila alabaster a 
olej mu vyliala na hlavu. Niektorí namrzene šomrali: Načo také plytvanie olejom? Veď 
tento voňavý olej sa mohol predať za viac ako tristo denárov a peniaze sa mohli dať 
chudobným. A osopovali sa na ňu. Ale Ježiš povedal: Dajte jej pokoj! Prečo ju trápite? 
Veď mi preukázala dobrý skutok. Chudobných predsa máte vždy medzi sebou. Keď im 
chcete pomôcť, môžete to vždy urobiť. Ale mňa nemáte vždy. Urobila, čo mohla. Už 
vopred pomazala moje telo na pohreb. Amen, hovorím vám: Kdekoľvek na svete sa 
bude ohlasovať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo vykonala. 
 

Dohoda o zrade 
Nato Judáš Iškariotský, jeden z Dvanástich, odišiel k veľkňazom s úmyslom Ježiša 
zradiť. Potešili sa, keď to počuli, a sľúbili mu peniaze. Judáš hľadal vhodnú príležitosť, 
ako ho zradiť. 
 

Príprava Poslednej večere 
Prvý deň sviatku nekvasených chlebov, keď sa zabíjal veľkonočný baránok, hovorili 
učeníci Ježišovi: Kde chceš, aby sme šli pripraviť veľkonočného baránka? Kde ho 
chceš jesť? Poslal dvoch svojich učeníkov a povedal im: Choďte do mesta. Tam vás 
stretne človek, ktorý bude niesť krčah vody. Choďte za ním. A pánovi domu, do 
ktorého vojde, povedzte: Učiteľ odkazuje: Kde je miestnosť, v ktorej budem s učeníkmi 
jesť veľkonočného baránka? A on vám ukáže zariadenú a pripravenú veľkú hornú sieň. 
Tam nám nachystajte. Učeníci odišli. Keď prišli do mesta, našli všetko tak, ako im 
povedal, a pripravili veľkonočného baránka. 
 

Označenie zradcu 
Keď sa zvečerilo, prišiel s Dvanástimi. Potom, ako zaujali miesto pri stole a jedli, Ježiš 
povedal: Amen, hovorím vám, jeden z vás ma zradí — ten, čo je so mnou. Zosmutneli a 
začali sa ho jeden po druhom vypytovať: Vari ja? On im však povedal: Jeden z 
Dvanástich, ktorý si so mnou namáča chlieb v tej istej mise. Syn človeka síce ide, ako 
je o ňom napísané, ale beda tomu človeku, ktorý zrádza Syna človeka. Pre toho človeka 
by bolo lepšie, keby sa nebol narodil. 
 



Posledná večera 
Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im so slovami: Vezmite, toto je 
moje telo! Potom vzal kalich, vzdal vďaku, dal im a všetci z neho pili. A povedal im: 
Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých. Amen, hovorím vám, že 
už nikdy nebudem piť z plodu viniča, a to až do toho dňa, keď ho budem piť nový v 
Božom kráľovstve. 
 

Výstraha Petrovi 
Keď zaspievali chválospev, vyšli na Olivový vrch. Vtedy im Ježiš povedal: Všetci sa 
pohoršíte, lebo je napísané: Udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu. Ale po svojom 
vzkriesení vás predídem do Galiley. Peter mu povedal: Aj keď sa všetci pohoršia, ja 
nie! Ježiš mu povedal: Amen, hovorím ti, že túto noc, skôr ako kohút dvakrát zaspieva, 
ma tri razy zaprieš. Peter však pokračoval: Aj keby som mal s tebou zomrieť, 
nezapriem ťa. A podobne hovorili všetci. 
 

Modlitba v Getsemani 
Prišli na miesto zvané Getsemani. A prikázal svojim učeníkom: Sadnite si sem, kým sa 
pomodlím. Nato vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána. Doľahla naňho hrôza a úzkosť. 
Povedal im: Moja duša je veľmi smutná — až na smrť. Zostaňte tu a bedlite! Trochu od 
nich poodišiel, padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina. 
Hovoril: Abba, Otče, tebe je všetko možné! Vezmi odo mňa tento kalich. No nie ako ja 
chcem, ale ako chceš ty. Prišiel k učeníkom a našiel ich spať. Petrovi povedal: Šimon, 
spíš? Ani len jednu hodinu si nevládal bdieť? Bedlite a modlite sa, aby ste neprišli do 
pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo je slabé. Znova odišiel a modlil sa tými istými 
slovami. Keď sa vrátil, zasa ich našiel spať; ich oči sa im od únavy zatvárali. Nevedeli, 
čo mu odpovedať. Prišiel aj tretí raz a povedal im: Ešte stále spíte a odpočívate? Už 
dosť! Prišla hodina — hľa, Syn človeka je vydaný do rúk hriešnikov. Vstaňte, poďme! 
Hľa, ten, ktorý ma zrádza, je blízko. 
 

Zajatie Ježiša 
Ešte ani nedohovoril, už prichádzal Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním zástup od 
veľkňazov, zákonníkov a starších, vyzbrojený mečmi a kyjmi. Jeho zradca sa s nimi 
predtým dohovoril na znamení. Povedal im: Ten, ktorého pobozkám, to je on. Chyťte 
ho a obozretne odveďte. Keď prišiel, hneď pristúpil k nemu a povedal: Rabbi! A 
pobozkal ho. Vtedy na Ježiša položili ruky a zmocnili sa ho. Tu jeden z okolostojacich 
vytasil meč, udrel veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. Ježiš im povedal: Vyšli ste na 
mňa ako na lotra s mečmi a kyjmi, aby ste ma zajali? Denne som učil u vás v chráme a 
nezajali ste ma. Ale musí sa splniť Písmo. Vtedy ho všetci opustili a rozutekali sa. Šiel 
za ním akýsi mladík s plachtou, prehodenou na holom tele. Chytili ho, on však plachtu 
pustil a utiekol nahý. 
 
Ježiš pred veľradou 
Potom odviedli Ježiša k veľkňazovi, kde sa zhromaždili všetci veľkňazi, starší a 
zákonníci. Peter ho z diaľky nasledoval až po nádvorie veľkňaza. Tam si sadol medzi 
stráž a zohrieval sa pri ohni. Veľkňaz i celá veľrada hľadali proti Ježišovi svedectvo, 
aby ho mohli usmrtiť, ale nenachádzali. Mnohí síce proti nemu falošne svedčili, ale ich 

výpovede sa nezhodovali. Niektorí vystúpili a falošne proti nemu svedčili: Počuli sme, 
ako hovorí: Ja zbúram tento chrám postavený rukami a za tri dni vybudujem nový, nie 
rukami postavený. Ale ani tieto svedectvá neboli rovnaké. Vtedy vstal veľkňaz, postavil 
sa uprostred nich a spýtal sa Ježiša: Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe? 
On však mlčal a nič neodpovedal. Veľkňaz sa ho znova spýtal: Si ty Mesiáš, syn 
Požehnaného? Nato Ježiš odpovedal: Ja som. Uvidíte Syna človeka sedieť po pravici 
Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi. Vtom si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: 
Načo ešte potrebujeme svedkov? Počuli ste rúhanie. Čo na to poviete? Nato všetci 
rozhodli, že si zasluhuje smrť. Niektorí naňho začali pľuť, zakrývali mu tvár, bili ho po 
hlave a kričali naňho: Prorokuj! A aj sluhovia ho začali udierať po tvári. 
 

Peter zapiera Ježiša 
Keď bol Peter dolu na nádvorí, prišla jedna zo slúžok veľkňaza. Len čo zbadala Petra, 
ako sa zohrieva, pozrela naňho a povedala mu: Aj ty si bol s tým Nazaretčanom, 
Ježišom. On to však zaprel a povedal: Nič o tom neviem, ba vôbec nechápem, čo 
hovoríš. A vyšiel von pred nádvorie. Vtom zaspieval kohút. Keď ho slúžka zazrela, 
začala znova hovoriť okolostojacim: Aj tento je jeden z nich. Peter však opäť zaprel. Po 
malej chvíli aj okolostojaci hovorili Petrovi: Veruže si jeden z nich, veď si Galilejčan. 
On sa však začal zaklínať a zaprisahávať: Človeka, o ktorom hovoríte, nepoznám! 
Vtedy sa ozval kohút po druhý raz. Tu si Peter spomenul na slová, ktoré mu Ježiš 
povedal: Skôr než kohút dvakrát zaspieva, tri razy ma zaprieš; chytil sa za hlavu a 
premohol ho plač. 
 
 

PRAVDA O MNE, KTORÚ VERÍM A ŽIJEM 
 

Som MILOVANÝM SYNOM Nebeského Otca, stvoreným na Jeho obraz         
a podobu. 

Ako Jeho syn som VEDENÝ DUCHOM SVÄTÝM, ktorý vo mne prebýva. 
Nedostal som ducha bojazlivosti, ale DUCHA SILY, LÁSKY A ROZVAHY. 

SOM SILNÝ, lebo ten čo je vo mne je väčší ako ten, čo je vo svete. 
Rozhodujem sa BYŤ ODVÁŽNY, lebo môj Boh je so mnou kdekoľvek som. 
Mám nové, ŽIVÉ A SLOBODNÉ SRDCE, ktoré bije podľa Božieho srdca. 
Som v postupnom procese premeny a OBNOVY MYSLE NA KRISTOVU 

MYSEĽ. 
Som MILOVANÝ A MILUJEM, som PRIJATÝ A PRIJÍMAM iných. 

Som SLOBODNÝ OD STRACHU  a nemusím sa báť. 
Poznám svoju HODNOTU a žijem pravú IDENTITU, preto nepotrebujem 

nikomu ani sebe NIČ DOKAZOVAŤ. 
NEPOROVNÁVAM sa s nikým, lebo som jedinečný. 

Nemusím sa SKRÝVAŤ ANI HANBIŤ, lebo som stvorený, aby cezo mňa 
prúdila BOŽIA SLÁVA. 


