
FARSKÉ OZNAMY - 30. 4. 2018 –  6. 5. 2018 
 

Pondelok: Féria 
30. 4.   
 

Utorok: Sv. Jozefa robotníka, ľubovoľná spomienka 
1. 5.   18.00 + Margita Lenková 
 
  

Streda:  Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 
2. 5.  8.00 + Anna Stanová a Anna Iglárová 
  

Štvrtok: Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok, adorácia 
3. 5.   18.00 + Ján, Gabriela, Jozef 
  

Piatok:  Féria, sv. omša za účasti detí 
4. 5.  18.00 + Terézia Stanová 
 

Sobota: Féria 
5. 5.  7.30  Fatimská sobota  

8.00 + Mária Jančová 
 

Nedeľa: Šiesta veľkonočná nedeľa  
6. 5.   10.00 – za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Zbierka pre potreby farnosti z minulého týždňa bola 173,06,- Eur. Srdečné Pán Boh 

odplať. 
2. Vďaka za včerajšiu brigádu, vystriedalo sa nás počas dňa 25 ľudí. Veľká vďaka za 

Vašu ochotu. 
3. V utorok o 16.00 na fare stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. 
4. Tento týždeň je prvý piatok mesiaca, spovedať budem celý týždeň pol hodinu pred 

sv. omšami a ku chorým pôjdem v piatok od 9.00.  
5. Vo štvrtok večer po sv. omši, pozývam rodičov prvoprijímajúcich detí na 

stretnutie, ktoré bude po adorácii v kostole. 
6. V nedeľu popoludní o 14.00, bude modlitba ruženca členov RB a výmena 

ružencových kartičiek. 
7. Pozvanie pre nás všetkých, aby prvá nedeľa  v mesiaci bolo stretnutie farskej 

rodiny. Ak to bude možné, aby sme prišli v prvú nedeľu do nášho kostola. A od 
mája do októbra po sv. omši bude stále bývať agapé pri kostole. Na budúcu nedeľu 
môžeme doniesť, kto má, domácu klobásu na ochutnávku. 

8. Májové pobožnosti budeme mať tak ako bolo zvykom, cez týždeň budú v čase 
začiatku sv. omše a v nedeľu 5 minút pred sv. omšou. 

9. O upratovanie kostola poprosíme skupinu č. 5: Eva Urbanová, Zuzana Kamenická, 
Ivana Čonková, Mária Polóniová. 

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

ROK S EVANJELIOM 22 
 

Evanjelium podľa Matúša, kapitola 1 
 
Rodokmeň Ježiša Krista 
Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abraháma. Abrahám splodil Izáka, 
Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov, Júda s Tamar splodil syna 
Pereca a Zeracha, Perec splodil Checróna, Checrón splodil Ráma, Rám splodil 
Amminadába, Amminadáb splodil Nachšóna, Nachšón splodil Salmóna. 
Salmón s Ráchab splodil syna Boaza, Boaz s Rút splodil Obéda, Obéd splodil 
Izaja, Izaj splodil kráľa Dávida. Dávid splodil s Uriášovou manželkou 
Šalamúna, Šalamún splodil Rechabeáma, Rechabeám splodil Abiju, Abija 
splodil Asáfa, Asáf splodil Jošafáta. Jošafát splodil Joráma, Jorám splodil 
Uzziju, Uzzija splodil Jotáma, Jotám splodil Acháza, Acház splodil Chizkiju, 
Chizkija splodil Menaššeho, Menašše splodil Amosa, Amos splodil Joziáša, 
Joziáš splodil Jechonju a jeho bratov za babylonského zajatia. Po babylonskom 
zajatí Jechonja splodil Šealtíela, Šealtíel splodil Zerubbábela, Zerubbábel 
splodil Abiúda, Abiúd splodil Eljakíma, Eljakím splodil Azora, Azor splodil 
Cadóka, Cadók splodil Achíma, Achím splodil Eliúda, Eliúd splodil Eleazára, 
Eleazár splodil Matana, Matan splodil Jákoba, Jákob splodil Jozefa, manžela 
Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. A tak všetkých pokolení od 
Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a od 
babylonského zajatia po Krista štrnásť. 
 
Narodenie Ježiša Krista 
S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s 
Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jej 
muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. Rozhodol 
sa teda tajne ju prepustiť. Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel 
a povedal: Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v 
nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on 
zachráni svoj ľud z jeho hriechov. Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán 
povedal prostredníctvom proroka: Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu 
meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami. Keď Jozef precitol zo 
spánku, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. Nepoznal 
ju však, kým neporodila syna, ktorému dal meno Ježiš. 



Evanjelium podľa Matúša, kapitola 2 
 
Návšteva mudrcov 
Keď sa za čias kráľa Herodesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do 
Jeruzalema mudrci z východu. Pýtali sa: Kde je ten práve narodený židovský 
kráľ? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. 
Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a s ním aj celý Jeruzalem. Zvolal 
všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť 
Mesiáš. Odpovedali mu: V judskom Betleheme, tak ako to napísal prorok: A ty, 
Betlehem, v judskej krajine, vôbec nie si najmenší medzi judskými poprednými 
mestami, lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude pastierom môjho ľudu, Izraela. 
Vtedy Herodes zavolal potajomky mudrcov a dôkladne sa ich vypytoval, kedy 
sa im zjavila hviezda. Poslal ich do Betlehema a povedal: Choďte a podrobne 
zistite všetko o tom dieťati. Keď ho nájdete, oznámte mi to, aby som sa mu aj ja 
šiel pokloniť. Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na 
východe, išla pred nimi, až zastala nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uvideli 
hviezdu, naplnila ich veľmi veľká radosť. Vošli do domu, uvideli dieťatko s 
jeho matkou Máriou. Padli na zem a klaňali sa mu. Otvorili svoje klenotnice a 
obetovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Na pokyn vo sne, aby sa nevracali k 
Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. 
 

Útek do Egypta a vraždenie detí v Betleheme 
Po ich odchode sa Jozefovi zjavil vo sne Pánov anjel a povedal: Vstaň, vezmi 
dieťatko i jeho matku a uteč do Egypta! Zostaň tam tak dlho, kým ti nepoviem. 
Herodes bude totiž hľadať dieťatko, aby ho zmárnil. A tak Jozef vstal, vzal za 
noci dieťatko i jeho matku a odišiel do Egypta. Zostal tam až do Herodesovej 
smrti, aby sa splnilo to, čo povedal Pán ústami proroka: Z Egypta som povolal 
svojho syna. Keď potom Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa 
nahneval. Dal povraždiť v Betleheme a na celom okolí všetkých chlapcov do 
dvoch rokov, a to podľa času, na ktorý sa dôkladne povypytoval mudrcov. 
Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: Hlas bolo počuť v Ráme, plač a 
veľký nárek. Ráchel oplakávala svoje deti a nechcela sa dať potešiť, lebo ich už 
niet. 
 

Návrat z Egypta 
Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel vo sne zjavil Jozefovi v Egypte a povedal: 
Vstaň, vezmi dieťatko a jeho matku a vráť sa do izraelskej krajiny, lebo tí, čo 
chceli vziať život dieťatku, pomreli. Jozef vstal, vzal dieťatko i jeho matku a 
vrátil sa do izraelskej krajiny. Keď však počul, že Archelaos kraľuje v Judsku 
namiesto svojho otca Herodesa, bál sa ta ísť. Na pokyn zo sna odišiel do 
Galiley. Tam sa usadil v meste, ktoré sa volalo Nazaret. Tak sa splnilo to, čo 
hovorili proroci, že sa bude volať Nazaretský. 

Ako	čítať	Sväté	písmo	s	úžitkom?		

1. Treba	dovoliť,	aby	sa	ťa	Božie	Slovo	skutočne	dotklo,	aby	sa	stretlo	
s	tvojim	životom	v	celej	jeho	šírke	minulosti,	prítomnosti	i	
budúcnosti.		

2. Správne	čítaj	Božie	Slovo:	nepodľahni	pokušeniu	čítať	Božie	Slovo	
vo	svetle	tvojich	očakávaní,	potrieb	a	obáv.	Pri	čítaní	totiž	
neposudzuješ	Božie	Slovo,	ale	posudzuješ	vlastný	život	vo	svetle	
slov	evanjelia.	Vzbuď	si	preto	úmysel	navrhnutou	modlitbou	v	
knihe	Evanjelia.		

3. Rátaj	s	rôznymi	pocitmi	pri	čítaní:	sú	nezávislé	od	tvojej	vôle.	
Zastav	sa	aj	pri	pozitívnych	pocitoch	(entuziazmus,	ochota,	nádej,	
vnútorný	pokoj,	atď.),	ako	aj	pri	tých	negatívnych	(vnútorný	odpor,	
únava,	nuda,	atď.).	Božie	Slovo	sa	totiž	v	tebe	dotýka	aj	miest	veľmi	
zranených	a	tých,	ktoré	si	si	ešte	možno	neuvedomil:	„lebo	Božie	
Slovo	je	živé	a	účinné,	ostrejšie	ako	akýkoľvek	dvojsečný	meč.	
Preniká	až	do	oddelenia	duše	od	ducha	a	kĺbov	od	špiku,	a	
rozsudzuje	túžby	a	úmysly	srdca“	(Hebr	4,12).		

4. Uvedom	si,	že	čítanie	Svätého	písma	je	srdečným	rozhovorom	
sBohom:	obsah	tohto	rozhovoru	môže	byť	tiché	radostné	chválenie	
Pána,	ale	môže	to	byť	aj	bolestný	výkrik,	ktorý	vyrastá	so	stretnutia	
tvojho	života	s	Bohom	a	jeho	Slovom.	Vždy	je	to	ale	stretnutie	s	
priateľom.	Priateľovi	vždy	hovoríme	pravdu,	hoci	by	bola	ťažká	a	
bolestná.		

5. Prijmi	Božie	Slovo,	ktoré	čítaš	a	počúvaš:	podobne	ako	Boh,	získaš	
ohromnú	schopnosť	chápať	skutočnosti	tohto	sveta.	Nič	ti	nebude	
plytké,	budeš	kráčať	svetom	ako	ten,	kto	vidí.	Táto	vnútorná	
priezračnosť	aschopnosť	„vidieť“,	ako	plody	čítania,	ti	dovolia	
obdivovať	Ježišovu	osobu,	jeho	život,	učenie,	smrť	a	
zmŕtvychvstanie	a	zjednotiť	sa	s	Ním,	lebo	On	je	stredobodom	
všetkého.		

6. Úprimne	odpovedz	na	otázky:	Čo	sa	dialo	vo	mne	pri	čítaní?	Čo	sa	
ma	zvlášť	dotklo?	Čo	mi	Boh	cez	to	všetko	povedal?	Ku	ktorému	
bodu	by	som	sa	mal	ešte	vrátiť?	A	zakonči	navrhnutou	modlitbou.		

Modlitba	po	čítaní	Svätého	písma		
Sláva	buď	večná	Otcovi,	jeho	milému	Synovi	
i	Duchu	Tešiteľovi,	čo	všetko	v	láske	obnoví.	Amen		

Vdp. Ľudovít Pokojný, október 2011 	


