
FARSKÉ OZNAMY - 28. 5. 2018 –  3. 6. 2018 
 

Pondelok: Féria 
28. 5.  18.00 – za prvoprijímajúce deti z našej farskej rodiny 
 

Utorok: Féria  
29. 5.   18.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Baďovú 
  

Streda:  Féria 
30. 5.  8.00 – poďakovanie za všetky milosti, ktoré nám Pan Boh dal 
  

Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok 
31. 5.   18.00 - za veriacich farnosti 
  

Piatok:  Sv. Justína, mučeníka - spomienka 
1. 6.  18.00 – poďakovanie za život a lásku Jozefa 
 

Sobota: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka  
2. 6.  7.30 – Fatimská sobota 

8.00 + Rudolf Ferenc 
 

Nedeľa: 9. nedeľa v období cez rok 
3. 6.   10.00 – za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Z prvého sv. prijímania obetovali rodiny prvoprijímajúcich detí 150,- EUR na 

kostol. Pán Boh odplať.  
2. V pondelok večer  po sv. omši do 20.00 bude otvorená farská knižnica a tiež v 

pondelok večer po sv. omši bude „ČAS na ČAJ“ – priestor na vzájomné stretnutie, 
porozprávanie... 

3. Tento týždeň je prvý piatok mesiaca, spovedať budem celý týždeň 30 pred sv. 
omšami a ku chorým pôjdem v piatok od 9.00.  

4. V nedeľu popoludní o 14.00, bude modlitba ruženca členov RB a výmena 
ružencových kartičiek. 

5. Budúca nedeľa je prvá v mesiaci - stretnutie farskej rodiny. Po sv. omši budeme 
mať agapé. Na budúcu nedeľu môžeme dať príležitosť 7 ženám, aby priniesli niečo 
sladké. Prosím o nahlásenie, aby nebolo veľa, ani málo.  

6. Dňa 9. júna by sme chceli ísť na farskú púť do Rajeckej Lesnej a Ladiec na vrch 
Butkov. Odchod by bol o 8.00 spred kostola a návrat podvečer. Prihlásenie do 
budúcej nedeľe v sakristii. 

7. Farská púť do Talianska -  2 týždne sa dá prihlásiť v sakristii. Bližšie informácie na 
nástenke. Po dvoch týždňoch otvoríme prihlasovanie pre ďalšie farnosti. 

8. V piatok o 17.00 bude v pastoračnej miestnosti nácvik detských a mládežníckých 
piesní. 

9. Upratovanie kostola poprosíme skupinu č. 6: p. Jana Halková, Mária Bartková st., 
Anna Kohútová, Eva Rothová. 

 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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Uzdravenie	malomocného	
Keď	 Ježiš	 zostúpil	 z	 vrchu,	 išli	 za	 ním	 veľké	 zástupy.	 Tu	 prišiel	 k	 nemu	
malomocný,	 klaňal	 sa	mu	a	hovoril:	 Pane,	 ak	 chceš,	môžeš	ma	očistiť.	On	
vystrel	ruku,	dotkol	sa	ho	a	povedal:	Chcem,	buď	čistý.	A	hneď	bol	čistý	od	
malomocenstva.	 Ježiš	 mu	 potom	 povedal:	 Hľaď,	 aby	 si	 o	 tom	 nikomu	
nehovoril.	Choď	však,	ukáž	sa	kňazovi	a	obetuj	dar,	ako	prikázal	Mojžiš	—	
im	na	svedectvo.	
Uzdravenie	stotníkovho	sluhu	
Keď	 vošiel	 do	 Kafarnauma,	 prišiel	 k	 nemu	 stotník	 a	 prosil	 ho:	 Pane,	môj	
sluha	leží	doma	ochrnutý	a	hrozne	sa	trápi.	 Ježiš	mu	odpovedal:	Prídem	a	
uzdravím	ho.	Stotník	mu	na	to	povedal:	Pane,	nie	som	hoden,	aby	si	vošiel	
pod	moju	strechu.	Ale	povedz	iba	slovo	a	môj	sluha	ozdravie.	Veď	aj	ja	som	
podriadený	človek	a	mne	sú	zasa	podriadení	vojaci.	Keď	poviem	jednému:	
Choď!,	tak	ide,	a	druhému:	Poď!,	tak	príde,	a	svojmu	sluhovi:	Urob	to!,	tak	
to	 urobí.	 Keď	 to	 Ježiš	 počul,	 začudoval	 sa	 a	 povedal	 tým,	 čo	 išli	 za	 ním:	
Amen,	hovorím	vám,	že	u	nikoho	v	 Izraeli	 som	nenašiel	 takú	veľkú	vieru.	
No	hovorím	vám,	 že	mnohí	prídu	od	východu	 i	 západu	a	budú	 stolovať	 s	
Abrahámom,	 Izákom	 a	 Jákobom	 v	 nebeskom	 kráľovstve,	 ale	 synovia	
kráľovstva	budú	vyhodení	von	do	tmy.	Tam	bude	plač	a	škrípanie	zubami.	
Potom	Ježiš	povedal	stotníkovi:	Choď	a	nech	sa	ti	stane	tak,	ako	si	uveril.	V	
tej	chvíli	jeho	sluha	ozdravel.	
Uzdravenie	mnohých	chorých	
Keď	 Ježiš	 prišiel	 do	 Petrovho	 domu,	 videl	 jeho	 testinú	 ležať	 v	 horúčke.	
Dotkol	 sa	 jej	 ruky	 a	 horúčka	 ju	 opustila.	 Vstala	 a	 obsluhovala	 ho.	 Keď	 sa	
zvečerilo,	priniesli	mu	mnohých	posadnutých	démonmi.	On	slovom	vyhnal	
duchov	a	uzdravil	všetkých	trpiacich,	aby	sa	splnilo	 to,	čo	povedal	prorok	
Izaiáš:	On	vzal	na	seba	naše	slabosti	a	niesol	naše	choroby.	Keď	Ježiš	videl	
zástup	okolo	 seba,	 rozkázal	preplaviť	 sa	na	druhý	breh.	Tu	prišiel	nejaký	
zákonník	a	povedal	mu:	Učiteľ,	pôjdem	za	tebou	všade,	kam	sa	len	obrátiš.	
Ježiš	mu	však	odpovedal:	Líšky	majú	svoje	nory	a	nebeské	vtáky	hniezda,	
Syn	človeka	však	nemá	kde	hlavu	skloniť.	Iný	z	jeho	učeníkov	mu	povedal:	
Pane,	 dovoľ	 mi	 najprv	 odísť	 a	 pochovať	 si	 otca.	 Ježiš	 mu	 však	 povedal:	
Nasleduj	ma,	a	nechaj	mŕtvym	pochovávať	svojich	mŕtvych.	



Utíšenie	búrky	
Potom	nastúpil	na	loďku	a	jeho	učeníci	za	ním.	Zrazu	sa	na	mori	strhla	taká	
veľká	búrka,	že	vlny	sa	valili	na	loďku.	Ježiš	však	spal.	Pristúpili	k	nemu	a	
zobudili	 ho:	Pane,	 zachráň	nás,	hynieme!	On	 im	však	povedal:	Čo	 ste	 takí	
bojazliví,	 vy	 maloverní?	 Potom	 vstal,	 pohrozil	 víchru	 a	 moru	 a	 zavládlo	
hlboké	 ticho.	 Ľudia	 hovorili	 s	 úžasom:	 Ktože	 je	 to,	 že	 víchor	 a	 more	 ho	
poslúchajú?	
	

Uzdravenie	posadnutých	v	gadarskom	kraji	
Keď	prišiel	na	druhý	breh	do	gadarského	kraja,	vybehli	proti	nemu	dvaja	
posadnutí,	ktorí	vyšli	z	hrobových	jaskýň.	Tak	zúrili,	že	sa	nikto	neodvážil	
prejsť	po	tej	ceste.	Zrazu	vykríkli:	Čo	ťa	do	nás,	Boží	Syn?	Prišiel	si	nás	sem	
trápiť	pred	určeným	časom?	Obďaleč	sa	pásla	veľká	črieda	svíň.	Démoni	ho	
prosili:	 Ak	 nás	 už	 vyháňaš,	 pošli	 nás	 do	 tej	 čriedy	 svíň.	 On	 im	 to	 dovolil:	
Choďte!	 Vtom	 vyšli	 a	 vošli	 do	 svíň.	 Nato	 sa	 celá	 črieda	 začala	 rútiť	 dolu	
úbočím	do	mora	 a	 zahynula	 vo	 vode.	 Pastieri	 ušli,	 a	 keď	 prišli	 do	mesta,	
porozprávali	 všetko,	 aj	 udalosť	 s	 posadnutými.	 Tu	 celé	 mesto	 vyšlo	 v	
ústrety	Ježišovi.	Keď	ho	stretli,	prosili	ho,	aby	odišiel	z	ich	kraja.	
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Uzdravenie	ochrnutého	
Ježiš	 nastúpil	 na	 loďku,	 preplavil	 sa	 na	 druhý	 breh	 a	 prišiel	 do	 svojho	
mesta.	Tu	k	nemu	priniesli	ochrnutého	človeka,	ktorý	ležal	na	lôžku.	Ježiš,	
vidiac	 ich	 vieru,	 povedal	 ochrnutému:	 Dúfaj,	 syn	 môj,	 odpúšťajú	 sa	 ti	
hriechy.	 Vtom	 si	 však	 niektorí	 zákonníci	 povedali:	 Tento	 človek	 sa	 rúha!	
Ježiš	 poznal	 ich	 myšlienky	 a	 povedal:	 Prečo	 zle	 zmýšľate	 vo	 svojich	
srdciach?	 Čo	 je	 ľahšie?	 Povedať:	 Odpúšťajú	 sa	 ti	 hriechy,	 alebo	 povedať:	
Vstaň	a	choď!?	Ale	aby	ste	vedeli,	že	Syn	človeka	má	moc	odpúšťať	hriechy	
na	 zemi,	 povedal	 ochrnutému:	Vstaň,	 vezmi	 si	 lôžko	a	 choď	domov!	A	on	
vstal	 a	 odišiel	 domov.	 Keď	 to	 videli	 zástupy,	 zmocnila	 sa	 ich	 bázeň	 a	
oslavovali	Boha,	že	dal	takúto	moc	ľuďom.	
	

Povolanie	Matúša	
Keď	Ježiš	odtiaľ	odišiel,	videl	na	colnici	sedieť	istého	človeka,	ktorý	sa	volal	
Matúš.	 Povedal	 mu:	 Nasleduj	 ma!	 Matúš	 vstal	 a	 išiel	 za	 ním.	 Keď	 potom	
stoloval	v	dome,	prišli	 ta	aj	mnohí	 colníci	 a	hriešnici	a	 stolovali	 s	ním	a	 s	
jeho	učeníkmi.	Keď	to	videli	farizeji,	hovorili	jeho	učeníkom:	Ako	to,	že	váš	
učiteľ	 jedáva	 s	 mýtnikmi	 a	 hriešnikmi?	 On	 to	 počul	 a	 povedal:	 Lekára	
nepotrebujú	 zdraví,	 ale	 chorí.	 Choďte	 a	 naučte	 sa,	 čo	 to	 znamená:	
Milosrdenstvo	chcem,	a	nie	obetu.	Neprišiel	som	povolať	spravodlivých,	ale	

hriešnikov.	Tu	prišli	k	nemu	Jánovi	učeníci	a	povedali	mu:	My	a	farizeji	sa	
často	 postíme.	 Prečo	 sa	 tvoji	 učeníci	 nepostia?	 Ježiš	 odpovedal:	 Či	 môžu	
svadobníci	 smútiť,	 kým	 je	 s	 nimi	 ženích?	 Príde	 však	 čas,	 keď	 im	 vezmú	
ženícha	a	až	potom	sa	budú	postiť.	Nikto	predsa	neprišíva	záplatu	z	novej	
látky	na	staré	šaty.	Veď	taká	výplň	natrhne	šaty	a	diera	sa	 len	zväčší.	Ani	
nové	víno	nenalievajú	do	starých	mechov,	lebo	mechy	sa	roztrhajú	a	aj	víno	
vytečie,	 aj	mechy	 sa	 zničia.	 Nové	 víno	 však	 vlievajú	 do	 nových	mechov	 a	
zachová	sa	oboje.	
	

Jairova	dcéra	a	chorá	žena	
Keď	 im	 to	 hovoril,	 prišiel	 k	 nemu	 istý	 popredný	 muž,	 poklonil	 sa	 mu	 a	
povedal:	Moja	dcéra	práve	skonala.	Ale	poď,	polož	na	ňu	ruku	a	ožije.	Ježiš	
vstal	 a	 išiel	 za	 ním	 so	 svojimi	 učeníkmi.	 Vtedy	 znenazdania	 odzadu	
pristúpila	 k	 nemu	 istá	 žena,	 ktorá	 dvanásť	 rokov	 trpela	 na	 krvotok.	 A	
dotkla	sa	obruby	 jeho	rúcha.	Povedala	si	 totiž:	Ak	sa	dotknem	čo	 len	 jeho	
rúcha,	ozdraviem.	 Ježiš	sa	obrátil,	zbadal	 ju	a	povedal:	Dúfaj,	dcéra!	Tvoja	
viera	ťa	uzdravila.	Od	tej	chvíle	bola	žena	zdravá.	Keď	Ježiš	prišiel	do	domu	
popredného	 muža	 a	 videl	 tých,	 čo	 pískali,	 a	 rozrušený	 zástup,	 povedal:	
Odíďte,	 lebo	 dievča	 nezomrelo,	 ale	 spí.	 Oni	 ho	 vysmiali.	 Keď	 sa	 zástup	
vzdialil,	 Ježiš	vošiel	dnu,	chytil	dievča	za	ruku	a	ono	vstalo.	Chýr	o	tom	sa	
rozniesol	po	celom	kraji.	
	

Uzdravenie	dvoch	slepcov	
Keď	 Ježiš	 odtiaľ	odchádzal,	 išli	 za	ním	dvaja	 slepci,	 ktorí	 volali:	 Zmiluj	 sa	
nad	 nami,	 Syn	 Dávidov!	 Keď	 vstúpil	 do	 domu,	 slepci	 pristúpili	 k	 nemu	 a	
Ježiš	sa	ich	spýtal:	Veríte,	že	to	môžem	urobiť?	Odpovedali	mu:	Áno,	Pane.	
Nato	sa	dotkol	ich	očí	a	povedal:	Nech	sa	vám	stane	podľa	vašej	viery.	Oči	
sa	 im	 otvorili	 a	 Ježiš	 ich	 prísne	 varoval:	 Dbajte	 o	 to,	 aby	 sa	 to	 nikto	
nedozvedel.	Oni	však	vyšli	a	rozniesli	chýr	o	ňom	po	celom	kraji.	
	

Uzdravenie	nemého	
Keď	vychádzali,	priviedli	k	nemu	nemého	človeka,	posadnutého	démonom.	
Po	 tom,	 čo	 Ježiš	 vyhnal	 démona,	 nemý	 prehovoril.	 Zástupy	 sa	 čudovali	 a	
hovorili:	Niečo	také	sa	v	Izraeli	ešte	nikdy	nestalo!	Farizeji	však	hovorili:	S	
pomocou	vládcu	nad	démonmi	vyháňa	démonov.	
	

Žatva	je	veľká	
Ježiš	chodil	po	všetkých	okolitých	mestách	a	dedinách.	Učil	v	ich	
synagógach,	hlásal	evanjelium	o	kráľovstve	a	uzdravoval	každú	chorobu	a	
každý	neduh.	Pri	pohľade	na	zástupy	mu	ich	prišlo	ľúto,	lebo	boli	
zbedačení	a	sklesnutí	ako	ovce	bez	pastiera.	Vtedy	povedal	svojim	
učeníkom:	Žatva	je	síce	veľká,	ale	robotníkov	málo.	Proste	preto	Pána	
žatvy,	aby	vyslal	robotníkov	na	svoju	žatvu.	


