
FARSKÉ OZNAMY - 11. 6. 2018 –  17. 6. 2018 
 

Pondelok: Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka 
11. 6.   
 

Utorok: Féria 
12. 6.   18.00 + Mária Miláčková, z Ružencového bratstva 
   

Streda: Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a uč. Cirkvi 
13. 6.  18.00 + Ján a Terézia 
  

Štvrtok: Féria, adorácia  
14. 6.   18.00 + Ondrej a Mária 
  

Piatok: Féria, sv. omša za účasti detí 
15. 6.  18.00 + František 
 

Sobota: Féria  
16. 6.   
 

Nedeľa: 11. nedeľa v období cez rok 
17. 6.   10.00 – za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 

1. Veľká vďaka za agapé minulú nedeľu. Ste veľmi ochotní a šikovné... 
2. Včera sme boli na farskej púti v Rajeckej Lesnej a Ladcoch na vrchu 

Butkov. Bolo nás nakoniec 27 pútnikov. Ďakujem za všetky krásne chvíle. 
3. Farská púť do Talianska -  ešte do stredy sa dá prihlásiť v sakristii. Bližšie 

informácie na nástenke. Od budúceho týždňa otvoríme prihlasovanie pre 
ďalšie farnosti. 

4. V piatok bude nácvik piesní pre deti a mládež o 17.00 v pastoračnej 
miestnosti. 

5. V sobotu bude v Prešove – Evanjelizačný seminár Oheň, odchod bude 
o 7.45 od kostola a návrat približne o 19.30. Ešte máme nejaké voľné 
miesta. Môžete sa prihlásiť v sakristii. 

6. Práce na schodoch na chór a vo farskej záhrade pokračujú aj tento týždeň. 
7. Upratovanie kostola poprosíme sk. 7: Zuzana Girašková, Viera Sabáková, 

Anna Ščerbová. 

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

ROK S EVANJELIOM 28 
 

Evanjelium podľa Matúša, kapitola 12 
	

	

Trhanie	klasov	v	sobotu	
V	 tom	 čase	 šiel	 Ježiš	 v	 sobotu	 cez	 obilné	 pole.	 Učeníci	 boli	 hladní,	 a	 tak	
začali	 trhať	 klasy	 a	 jesť.	 Zbadali	 to	 farizeji	 a	 povedali	 mu:	 Pozri,	 tvoji	
učeníci	 robia	 to,	 čo	 nie	 je	 dovolené	 robiť	 v	 sobotu.	 On	 im	 však	 povedal:	
Nečítali	 ste,	 čo	 urobil	 Dávid,	 keď	 bol	 hladný	 aj	 so	 svojou	 družinou?	 Ako	
vošiel	do	Božieho	domu	a	ako	jedli	posvätné	chleby,	ktoré	nesmel	jesť	ani	
on,	ani	tí,	čo	boli	s	ním,	iba	sami	kňazi?	Alebo	či	ste	nečítali	v	zákone,	že	v	
sobotný	 deň	 kňazi	 v	 chráme	 znesväcujú	 sobotu,	 a	 sú	 bez	 viny?	 Hovorím	
vám:	 Tu	 je	 niečo	 viac	 ako	 chrám.	 Keby	 ste	 boli	 spoznali,	 čo	 znamená:	
Milosrdenstvo	 chcem,	 a	 nie	 obetu,	 neboli	 by	 ste	 odsúdili	 nevinných.	 Veď	
Syn	človeka	je	pánom	nad	sobotou.	
	

Uzdravenie	v	sobotu	
Keď	 odtiaľ	 odišiel,	 prišiel	 do	 ich	 synagógy.	 Tam	 bol	 človek,	 ktorý	 mal	
vyschnutú	 ruku.	 Opýtali	 sa	 Ježiša:	 Je	 dovolené	 v	 sobotu	 uzdravovať?	 To	
preto,	aby	ho	mohli	obžalovať.	On	im	povedal:	Nájde	sa	medzi	vami	človek,	
ktorý	 má	 jedinú	 ovcu,	 a	 tá	 by	 mu	 v	 sobotu	 spadla	 do	 jamy,	 a	 on	 by	 ju	
nechytil	a	nevytiahol?	A	o	koľko	je	človek	cennejší	ako	ovca!	Preto	v	sobotu	
je	dovolené	dobre	robiť.	Nato	povedal	tomu	človeku:	Vystri	ruku!	Vystrel	ju	
teda	a	bola	 zasa	 zdravá	ako	 tá	druhá.	 Farizeji	 však	vyšli	 von	a	 radili	 sa	o	
ňom,	ako	ho	zahubiť.	
	

Boží	služobník	
Keď	sa	Ježiš	o	tom	dozvedel,	odišiel	odtiaľ.	Mnohí	išli	za	ním	a	on	všetkých	
uzdravil.	Prísne	 im	však	prikázal,	aby	o	ňom	verejne	nehovorili.	To	preto,	
aby	 sa	 splnilo,	 čo	 bolo	 povedané	 ústami	 proroka	 Izaiáša:	 Hľa,	 môj	
služobník,	ktorého	som	si	vyvolil,	môj	milovaný,	v	ktorom	mám	zaľúbenie.	
Na	 neho	 vložím	 svojho	 Ducha	 a	 on	 oznámi	 právo	 národom.	 Nebude	 sa	
škriepiť,	ani	kričať,	na	uliciach	nikto	nepočuje	jeho	hlas.	Nalomenú	trstinu	
nedolomí	 a	 tlejúci	 knôt	 nedohasí,	 kým	 nedopomôže	 právu	 k	 víťazstvu.	 V	
jeho	meno	budú	dúfať	národy.	
	
	

Ježiš	a	Belzebul	
Nato	 priviedli	 k	 nemu	 posadnutého	 démonom,	 ktorý	 bol	 slepý	 a	 nemý.	



Uzdravil	ho,	takže	nemý	hovoril	a	videl.	Zástupy	žasli	a	hovorili:	Či	to	nie	je	
Dávidov	 syn?	Keď	 to	 farizeji	počuli,	 povedali:	Tento	vyháňa	démonov	 iba	
mocou	Belzebula,	vládcu	démonov.	On	poznal	ich	myšlienky	a	povedal	im:	
Každé	 kráľovstvo	 vnútorne	 rozdelené	 pustne,	 a	 nijaké	 mesto	 alebo	 dom	
vnútorne	 rozdelený	 neobstojí.	 Ak	 aj	 satan	 vyháňa	 satana,	 je	 vnútorne	
rozdelený	—	ako	obstojí	jeho	kráľovstvo?	Ak	ja	vyháňam	démonov	mocou	
Belzebula,	 čou	 mocou	 ich	 vyháňajú	 vaši	 synovia?	 Preto	 oni	 budú	 vašimi	
sudcami.	Ale	ak	vyháňam	démonov	mocou	Božieho	Ducha,	potom	k	vám	už	
prišlo	Božie	kráľovstvo.	Veď	ako	môže	niekto	vojsť	do	domu	silného	muža	
a	 zmocniť	 sa	 jeho	 vecí,	 ak	 najprv	 toho	 silného	muža	 nespúta?	 Iba	 potom	
môže	 vylúpiť	 jeho	dom.	Kto	 nie	 je	 so	mnou,	 je	 proti	mne,	 a	 kto	 so	mnou	
nezhromažďuje,	 rozhadzuje.	 Preto	 vám	 hovorím:	 Každý	 hriech	 a	 rúhanie	
bude	ľuďom	odpustené,	ale	rúhanie	proti	Duchu	nebude	odpustené.	A	kto	
by	povedal	slovo	proti	Synovi	človeka,	tomu	bude	odpustené.	Kto	by	však	
hovoril	 proti	 Duchu	 Svätému,	 tomu	 nebude	 odpustené	 ani	 v	 tomto	 veku,	
ani	v	budúcom.	
	

Strom	a	ovocie	
Ak	zasadíte	dobrý	strom,	aj	 jeho	ovocie	bude	dobré,	no	ak	zasadíte	planý	
strom,	 aj	 jeho	 ovocie	 bude	 plané.	 Veď	 strom	 poznať	 po	 ovocí.	 Vreteničie	
plemeno,	ako	môžete	hovoriť	dobre,	keď	ste	zlí?	Lebo	ústa	hovoria	to,	čím	
je	 naplnené	 srdce.	 Zatiaľ	 čo	 dobrý	 človek	 vynáša	 dobré	 veci	 z	 dobrého	
pokladu,	zlý	človek	vynáša	zlé	veci	zo	zlého	pokladu.	Hovorím	vám	však,	že	
v	 deň	 súdu	 sa	 ľudia	 budú	 zodpovedať	 za	 každé	 prázdne	 slovo,	 ktoré	
vyrieknu.	 Na	 základe	 svojich	 slov	 budeš	 ospravedlnený	 a	 na	 základe	
svojich	slov	budeš	odsúdený.	
	

Žiadanie	znamenia	
Vtedy	mu	niektorí	 zákonníci	a	 farizeji	odpovedali:	Učiteľ,	 chceme	od	 teba	
vidieť	 znamenie.	 On	 im	 však	 odpovedal:	 Zlé	 a	 cudzoložné	 pokolenie	
vyhľadáva	 znamenie,	 no	 znamenie	 nedostane,	 iba	 ak	 znamenie	 proroka	
Jonáša:	Tak	ako	bol	Jonáš	v	útrobách	veľkej	ryby	tri	dni	a	tri	noci,	tak	bude	
aj	Syn	človeka	v	lone	zeme	tri	dni	a	tri	noci.	Mužovia	z	Ninive	povstanú	na	
súde	 s	 týmto	 pokolením	 a	 odsúdia	 ho,	 lebo	 oni	 sa	 kajali	 na	 Jonášovo	
kázanie.	A	hľa,	tu	je	ktosi	väčší	ako	Jonáš!	Kráľovná	z	juhu	vystúpi	na	súde	s	
týmto	 pokolením	 a	 odsúdi	 ho,	 pretože	 prišla	 z	 končín	 zeme	 vypočuť	 si	
Šalamúnovu	múdrosť.	A	hľa,	tu	je	ktosi	väčší	ako	Šalamún!	
	

Návrat	nečistého	ducha	
Keď	 nečistý	 duch	 vyjde	 z	 človeka,	 blúdi	 po	 vyschnutých	miestach.	 Hľadá	
odpočinok,	ale	ho	nenachádza.	Vtedy	si	povie:	Vrátim	sa	do	svojho	domu,	
odkiaľ	 som	 vyšiel.	 Keď	 ta	 príde,	 nájde	 ho	 prázdny,	 vyzametaný	 a	

vyzdobený.	 Vtedy	 odíde	 a	 vezme	 so	 sebou	 sedem	 iných	 duchov,	 horších	
ako	on,	vojdú	dnu	a	usadia	sa	tam.	A	stav	toho	človeka	býva	na	konci	horší	
ako	na	začiatku.	Takto	to	bude	aj	s	týmto	zlým	pokolením.	
	

Matka	a	Ježišovi	bratia	
Zatiaľ	čo	Ježiš	hovoril	k	zástupom,	vonku	stála	jeho	matka	a	bratia	a	chceli	
s	 ním	 hovoriť.	 Ktosi	 mu	 povedal:	 Pozri,	 tvoja	 matka	 a	 tvoji	 bratia	 stoja	
vonku	 a	 chcú	 sa	 s	 tebou	 rozprávať.	 No	 on	 tomu,	 čo	 mu	 to	 hovoril,	
odpovedal:	Kto	je	moja	matka	a	kto	sú	moji	bratia?	Ukázal	rukou	na	svojich	
učeníkov	 a	 povedal:	 Hľa,	moja	matka	 a	moji	 bratia!	 Lebo	 každý,	 kto	 plní	
vôľu	môjho	Otca,	ktorý	je	v	nebesiach,	ten	mi	je	bratom,	sestrou	i	matkou.	
	
Z	Posolstva	Svätého	Otca	Františka	k	33.	svetovému	dňu	mládeže	

2018	
„Čo	 sa	 tak	 bojíte?!	 Ešte	 stále	 nemáte	 vieru?“	 (Mk	 4,	 40).	 Táto	 Ježišova	

výčitka	 adresovaná	 učeníkom	 nám	 umožňuje	 pochopiť,	 ako	 často	 je	 prekážkou	
viery	nie	pochybnosť,	ale	strach.	Po	tom,	ako	pomenujeme	naše	strachy,	nám	má	
proces	rozlišovania	v	 tomto	zmysle	pomôcť	prekonať	 ich,	otvoriť	sa	životu	a	 tak	
pokojne	 čeliť	 výzvam,	 ktoré	 nám	 predkladá.	 Zvlášť	 u	 nás	 kresťanov	 nemá	 mať	
strach	nikdy	posledné	slovo,	ale	má	byť	príležitosťou	nato,	aby	sme	zaktivizovali	
svoju	 vieru	 v	 Boha...	 a	 aj	 v	 život!	 To	 značí,	 že	 máme	 veriť	 v	 základné	 dobro	
existencie,	ktorú	nám	Boh	dal.	Máme	dôverovať,	že	on	všetko	napokon	dovedie	do	
dobrého	 konca,	 aj	 prostredníctvom	 pre	 nás	 často	 nepochopiteľných	 životných	
okolností	či		rán.	Ak	však	živíme	svoje	strachy,	smerujeme	k	tomu,	že	sa	uzavrieme	
v	 sebe	 samých;	 	zabarikádujeme	 sa,	 aby	 sme	 sa	 uchránili	 od	 všetkého	 a	 od	
všetkých,	 čo	 spôsobí,	 že	 ostaneme	 ako	 paralyzovaní.	 Treba	 reagovať!	 Nikdy	 sa	
neuzatvárať!	Vo	Svätom	písme	nachádzame	365	ráz	výraz	„neboj	sa“,	vo	všetkých	
možných	jeho	variantoch,	akoby	nám	to	naznačovalo,	že	Pán	si	želá,	aby	sme	každý	
deň	v	roku	boli	slobodní	od	strachu.	

Rozlišovanie	 sa	 stáva	 nenahraditeľným,	 ak	 ide	 o	 hľadanie	 vlastného	
povolania.	To	 totiž	 často	nie	 je	hneď	celkom	 jasné	a	 rozpoznateľné,	ale	chápeme	
ho	 len	 postupne.	 V	 tomto	 prípade	 sa	 pod	 rozlišovaním	 nemá	 rozumieť	
individuálne	úsilie	o	introspekciu,	ktorej	cieľom	je	lepšie	spoznať	vlastné	vnútorné	
mechanizmy,	 aby	 sme	 boli	 silnejší	 a	 dosiahli	 istú	 rovnováhu.	 Tak	 sa	 človek	 síce	
môže	 stať	 silnejším,	 no	 napriek	 tomu	 stále	 ostáva	 uzavretý	 v	 obmedzenom	
horizonte	 svojich	možností	 a	 vedomostí.	 Povolanie	 je	 však	 povolaním	 „zhora“,	 a	
preto	rozlišovanie	spočíva	v	tomto	kontexte	predovšetkým	v	otvorení	sa	„Inému“,	
ktorý	povoláva.	Nato	je	nevyhnutné	stíšenie	v	modlitbe,	aby	sme	začuli	Boží	hlas,	
ktorý	zaznieva	v	našom	svedomí.	Boh	klope	na	dvere	nášho	srdca,	podobne	ako	v	
prípade	 Márie;	 túži	 nadviazať	 s	 nami	 priateľstvo	 prostredníctvom	 modlitby,	
prehovoriť	 k	 nám	 skrze	 Sväté	 písmo,	 ponúknuť	 nám	 svoje	 milosrdenstvo	 vo	
sviatosti	zmierenia	a	zjednotiť	sa	s	nami	vo	svätom	prijímaní.	


