
FARSKÉ OZNAMY - 9. 7. 2018 –  15. 7. 2018 
 

Pondelok: Féria 
9. 7.   
 
 

Utorok: Féria 
10. 7.   18.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíru 
   

Streda:  Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok 
11. 7.  8.00 + Ondrej a Mária 
 
  

Štvrtok: Féria, po sv. omši adorácia 
12. 7. 18.00 + Milan Kráľ 
   

Piatok:  Sv. Henricha, ľubovoľná spomienka 
13. 7.  18.00 + Ľubomír 
 
 

Sobota: Sv. Kamila de Lellis, kňaza 
14. 7.  8.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Jána 
 

Nedeľa: 15. Nedeľa v období cez rok 
15. 7.   10.00 – za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Zbierka pre potreby farnosti z minulého týždňa bola 150,56,- EUR. Pán Boh odplať 

vašu štedrosť. 
2. Z krstov z rodiny Kokiovej obetovali pre potreby farnosti 50,- Eur a z krstu 

Alexandry Želonkovej obetovali rodiny Želonková a Juríková 70,- Eur. Pán Boh 
odplať za štedrosť. 

3. Výmena kartičiek Ružencového bratstva bude dnes o 14.00 v kostole. 
4. Po sv. omši pôjdeme spoločne k hrobu pána farára Kováča na spoločnú modlitbu. 

Zajtra si pripomíname 20. rokov od jeho smrti. 	
5. V stredu je výročie biskupskej vysviacky Mons. Andreja Imricha, emeritného 

spišského pomocného biskupa.	
6. V sobotu 14.7. budeme mať brigádu na fare aj v kostole. Začneme od 9.30 a končiť 

budeme 16.00. Môžete prísť na hodinku, ale aj na celý čas. Pre každého ochotného 
sa nájde nejaká práca. Vopred vďaka za spoločenstvo a pomoc. 

7. V sobotu 14. júla 2018 o 14:30 hod. sa v Bratislave na Hodžovom námestí pred 
prezidentským palácom smerom na námestie Slobody začne pochod Hrdí na 
rodinu. Pochodu sa môžu zúčastniť tí, ktorí sa neboja ukázať, že otec a mama sú 
pre deti to najlepšie.  Program pre deti je pripravený. Na výveske je plagát a bližšie 
informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk.  	

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

ROK S EVANJELIOM 32 
 

Evanjelium podľa Matúša, kapitola 18 
 

Najväčší v Božom kráľovstve 
V tú hodinu prišli učeníci k Ježišovi s otázkou: Kto je najväčší v nebeskom 
kráľovstve? On si zavolal dieťa, postavil ho do stredu medzi nich a povedal: 
Amen, hovorím vám, že ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy 
nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, ten je 
najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto by prijal jedno takéto dieťa v mojom 
mene, mňa prijíma. 
 

O zvádzaní na hriech 
Pre toho, kto by zviedol na hriech jedného z týchto malých, čo veria vo 
mňa, by bolo lepšie, keby mu zavesili na krk mlynský kameň a potopili ho 
do morských hlbín. Beda svetu pre pohoršenie. Pohoršenia síce musia prísť, 
ale beda človeku, skrze ktorého pohoršenie prichádza. Ak ťa zvádza tvoja 
ruka alebo noha, odtni ju a odhoď od seba. Lepšie ti bude, ak vojdeš do 
života okyptený alebo chromý, než aby si mal obidve ruky alebo obidve 
nohy, a hodili by ťa do večného ohňa. A ak ťa zvádza tvoje oko, vylúp ho a 
odhoď od seba. Lepšie ti bude, keď vojdeš do života s jedným okom ako s 
dvoma očami, a hodili by ťa do ohnivého pekla. Varujte sa, aby ste 
nepohŕdali ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli 
v nebesiach stále hľadia na tvár môjho Otca v nebesiach. 
 

O stratenej ovci 
Čo si myslíte: Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, či 
nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, ktorá 
zablúdila? A ak sa mu ju podarí nájsť, amen, hovorím vám, že sa bude z nej 
viac radovať ako z tých deväťdesiatich deviatich, čo nezablúdili! Takisto nie 
je vôľa vášho Otca v nebesiach, aby zahynul čo len jeden z týchto 
maličkých. 
 

Správanie v cirkvi 
Keby sa prehrešil tvoj brat, choď za ním a napomeň ho medzi štyrmi očami. 
Ak ťa poslúchne, získal si svojho brata. Ak ťa neposlúchne, vezmi so sebou 
ešte jedného alebo dvoch, aby každá výpoveď bola založená na svedectve 
dvoch alebo troch svedkov. Ak by ani ich neposlúchol, povedz to cirkvi. Ak 



by neposlúchol ani cirkev, nech ti je ako pohan alebo mýtnik. Amen, 
hovorím vám: Čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čokoľvek 
rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. Amen, opäť vám hovorím: Ak 
dvaja z vás budú na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od 
môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sú zhromaždení dvaja alebo 
traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi. 
 

Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi 
Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal: Pane, keď sa brat prehreší proti 
mne, koľkokrát mu mám odpustiť? Či až sedem ráz? Ježiš mu odpovedal: 
Hovorím ti, nie sedem ráz, ale až sedemdesiatkrát sedem. Preto sa nebeské 
kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi sluhami. Keď 
začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný desaťtisíc talentov. 
Pretože mu ich nemohol vrátiť, pán rozkázal predať jeho, jeho ženu, deti i 
všetko čo mal, a dlh splatiť. Tu mu sluha padol k nohám a na kolenách ho 
prosil: Pozhovej mi a všetko ti vrátim. Pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil 
ho a dlh mu odpustil. Len čo ten sluha odišiel, stretol jedného zo svojich 
spolusluhov, ktorý mu bol dlžný sto denárov. Chytil ho, škrtil a volal: Vráť, 
čo si dlžen! Spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a vrátim 
ti. Ten však nebol ochotný, ale odišiel a dal ho do väzenia, kým mu nesplatí 
dlžobu. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a 
oznámili svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Tu si ho pán zavolal a povedal 
mu: Ty zlý sluha, odpustil som ti celý dlh, pretože si ma prosil. Nemal si sa 
teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad 
tebou? Jeho pán sa rozhneval a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ nesplatí celú 
dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo srdca 
svojmu bratovi. 
 

Evanjelium podľa Matúša, kapitola 19 
 

O prepustení manželky 
Keď Ježiš skončil tieto reči, odobral sa z Galiley a prišiel do judského kraja 
za Jordánom. Išli za ním veľké zástupy a on ich uzdravoval. Tu k nemu 
prišli farizeji a pokúšali ho: Dovolené je mužovi prepustiť svoju manželku 
pre akúkoľvek príčinu? Odpovedal im: Či ste nečítali, že od počiatku ich 
Stvoriteľ stvoril ako muža a ženu? A ďalej hovoril: Preto opustí človek otca 
a matku a pripojí sa k svojej manželke a budú dvaja jedno telo. A tak už nie 
sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Oni 
mu povedali: Prečo teda Mojžiš prikázal dať prepúšťací list a prepustiť ju? 
Nato Ježiš povedal: Mojžiš vám dovolil prepustiť manželku pre tvrdosť 
vášho srdca, ale od začiatku to nebolo tak. Hovorím vám, že kto prepustí 

manželku, ak len nie pre smilstvo, a vezme si inú, cudzoloží. Učeníci mu 
povedali: Ak je to takto medzi mužom a ženou, je lepšie neženiť sa. On im 
odpovedal: Nie všetci chápu toto slovo, len tí, ktorým je to dané. Sú totiž 
ľudia neschopní manželstva, ktorí sa tak narodili zo života matky; iní sú 
neschopní manželstva, lebo ich takými urobili ľudia; ďalší sú neschopní 
manželstva, lebo sa sami urobili takými pre nebeské kráľovstvo. Kto to 
môže pochopiť, nech pochopí. 
 

Požehnávanie malých detí 
Vtedy k nemu prinášali deti, aby na ne kládol ruky a modlil sa. Učeníci im 
však dohovárali. No Ježiš povedal: Nechajte deti a nebráňte im prichádzať 
ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo. Potom na ne kládol ruky a 
odišiel odtiaľ. 
 

Bohatý mládenec 
Tu k nemu ktosi prišiel a povedal: Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal 
večný život? Ježiš mu odpovedal: Čo sa ma pýtaš na dobro? Jeden je Dobrý! 
Ak však chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. A ktoré?, opýtal sa 
ho. Ježiš mu povedal: Tieto: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! 
Nevydáš krivé svedectvo! Cti svojho otca a svoju matku! A: Milovať budeš 
svojho blížneho ako seba samého! Mládenec mu povedal: Toto všetko som 
zachovával. Čo mi ešte chýba? Ježiš mu odpovedal: Ak chceš byť dokonalý, 
choď, predaj svoj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. 
Potom príď a nasleduj ma. Keď mládenec počul toto slovo, odišiel smutný, 
lebo mal veľký majetok. 
 

Nebezpečenstvo bohatstva 
Tu Ježiš povedal svojim učeníkom: Amen, hovorím vám, že bohatý ťažko 
vojde do nebeského kráľovstva. Znova vám hovorím: Ľahšie je ťave prejsť 
uchom ihly ako bohatému vojsť do Božieho kráľovstva. Keď to počuli 
učeníci, povedali vo veľkom úžase: Kto potom môže byť spasený? Ježiš sa 
na nich zahľadel a povedal im: Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko 
možné. Vtedy mu Peter povedal: Pozri, my sme opustili všetko a 
nasledovali sme ťa. Čo za to budeme mať? Ježiš im odpovedal: Amen, 
hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej 
slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na dvanásť trónov a budete 
súdiť dvanásť kmeňov Izraela. Každý, kto pre moje meno opustil domy 
alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo deti, alebo polia, 
dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. Ale mnohí prví 
budú poslednými a poslední prvými. 


