
FARSKÉ OZNAMY - 23. 7. 2018 –  29. 7. 2018 
 

Pondelok: Sv. Brigity, rehoľníčky, sviatok 
23. 7.   
 

Utorok: Féria 
24. 7.   18.00 + Anna a Martin Poliak 
 
  

Streda:  Sv. Jakuba, apoštola, sviatok 
25. 7.  18.00 + Vladimír Strelecký ml. 
 
  

Štvrtok: Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, sviatok, po sv. 
omši adorácia 

26. 7. 18.00 + Zuzana a Milan Budinský 
   

Piatok:  Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka 
27. 7.  18.00 + Karol Pikla (22. výročie) 
 
 

Sobota: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 
28. 7.  8.00 + Vlasta Gavronská 
 

Nedeľa: 17. nedeľa v období cez rok 
29. 7.   10.00 – za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 
 

1. V	piatok	 je	 16.	 výročie	 biskupskej	 vysviacky	 Mons.	 Štefana	 Sečku,	 spišského	
diecézneho	biskupa.		

2. V	sobotu	28.7.	budeme	mať	poslednú	brigádu	cez	prázdniny	na	fare	aj	v	kostole.	
Začneme	od	9.30	a	končiť	budeme	o	16.00.	Môžete	prísť	na	hodinku,	ale	aj	na	celý	
čas.	Pre	každého	ochotného	sa	nájde	nejaká	práca.	Vopred	vďaka	za	spoločenstvo	
a	pomoc.	

3. Duchovné	 stretnutie	 s	blahoslavenou	 Zdenkou	 Schelingovou	 v	Krivej	 na	 Orave.	
Program	na	nástenke.	

4. Campfest	 letáky	ste	našli	v	schránkach	–	ponuka	za	5,-	Eur	na	deň.	Tento	festival	
sa	uskutoční	2.-5.	8.	2018	na	Ranči	v	Kráľovej	Lehote.	Je	to	20.	ročník	a	prvý	ročník	
bol	u	nás	vo	Východnej.	

5. Prosím	 o	 prihlásenie	 detí	 do	 „Farského	 tábora“	 do	 konca	 júla	 v	sakristii..	 Tábor	
bude	 od	 20.-	 24.8.	 a	 je	 určený	 pre	 staršie	 deti	 zo	 škôlky	 a	 deti	 základnej	 školy.	
Počet	je	obmedzený,	tak	netreba	váhať.	Poplatok	na	dieťa	je	symbolických	5,-	Eur.	

6. O	 upratovanie	 kostola	 na	 budúci	 týždeň	 poprosíme	 sk.	 č.	 8:	 Anna	 Krajčiová,	
Klaudia	Brabcová,	Rozália	Ferencová,	Marta	Běhalová.	

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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Evanjelium podľa Matúša, kapitola 22 
 

Podobenstvo o svadbe kráľovho syna 
Ježiš im zase hovoril v podobenstvách: Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, 
ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal sluhov, aby zavolali pozvaných na 
svadbu. Tí však nechceli prísť. Opäť poslal iných sluhov so slovami: Povedzte 
pozvaným: Hostinu som už prichystal, voly a kŕmny dobytok som pozabíjal a 
všetko je hotové. Poďte na svadbu! Pozvaní však na to nedbali a odišli, jeden na 
svoje pole, druhý za svojím obchodom. Ostatní pochytali jeho sluhov, zhanobili 
ich a zabili. Tu sa kráľ rozhneval, poslal svoje vojská, zničil vrahov a ich mesto 
vypálil. Potom povedal svojim sluhom: Svadba je pripravená, ale pozvaní jej 
neboli hodní. Choďte teda na rázcestia a koho nájdete, pozvite ho na svadbu. 
Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých, 
a svadobná sieň sa naplnila hodovníkmi. Keď kráľ vošiel pozrieť na 
hodovníkov, videl tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného rúcha. 
Povedal mu: Priateľ môj, ako si sem vošiel, veď nemáš svadobné rúcho? On 
onemel. Vtedy kráľ povedal sluhom: Zviažte mu nohy a ruky a vyhoďte ho von 
do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Lebo je veľa povolaných, ale málo 
vyvolených. 
 

Spor o dani 
Vtedy farizeji odišli a dohodli sa, ako ho podchytia v reči. Poslali k nemu 
svojich učeníkov a herodiánov so slovami: Učiteľ, vieme, že hovoríš pravdu a 
pravdivo učíš Božie cesty. Neberieš ohľad na nikoho, lebo sa nepozeráš na 
osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš: Je dovolené platiť daň cisárovi, 
alebo nie? Ježiš spoznal ich zlomyseľnosť a povedal: Čo ma pokúšate, 
pokrytci? Ukážte mi peniaz, ktorým sa platí daň! — A tak mu priniesli denár. 
Opýtal sa ich: Čí je tento obraz a nápis? Cisárov, odpovedali mu. Nato im 
povedal: Odovzdávajte teda cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie! Keď 
to počuli, začudovali sa, nechali ho a odišli. 
 

Spor o zmŕtvychvstaní 
V ten deň prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a opýtali 
sa ho: Učiteľ, Mojžiš povedal: Ak niekto zomrie bez detí, jeho brat si ako 
najbližší príbuzný vezme jeho ženu a splodí svojmu bratovi potomka. Bolo u 
nás sedem bratov. Prvý sa oženil a umrel, a pretože nemal potomka, zanechal 



ženu svojmu bratovi. Podobne aj druhý a tretí, až po siedmeho. Napokon po 
všetkých zomrela aj žena. Nuž ktorého ženou z tých siedmich bude pri 
zmŕtvychvstaní? Veď ju mali všetci! Ježiš im však odpovedal: Blúdite, lebo 
nepoznáte Písma ani Božiu moc. Veď pri zmŕtvychvstaní sa ľudia ani neženia, 
ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi. Či ste nečítali o zmŕtvychvstaní, čo 
vám povedal Boh: Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba? Veď on nie 
je Bohom mŕtvych, ale živých. Keď to počuli zástupy, žasli nad jeho učením. 
 

Veľké prikázanie 
Keď farizeji počuli, že umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, znalec zákona, 
sa spýtal, aby ho pokúšal: Učiteľ, ktoré je najväčšie prikázanie v zákone? A on 
mu odpovedal: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou 
svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je 
mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto 
dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci. 
 

Spor o Dávidovom synovi 
Keď sa farizeji zišli, opýtal sa ich Ježiš: Čo si myslíte o Kristovi? Čí syn je? 
Dávidov, odpovedali mu. Povedal im: Ako ho potom Dávid v Duchu nazýva 
Pánom, keď hovorí: Pán povedal môjmu Pánovi: Sadni si po mojej pravici, kým 
ti nepoložím nepriateľov pod nohy? Ak ho teda Dávid volá Pánom, ako to, že je 
jeho synom? A nikto mu nevedel odpovedať ani slovo. Od toho dňa sa ho už 
nikto viac neodvážil vypytovať. 
 
Evanjelium podľa Matúša, kapitola 23 
 

Odhalenie farizejov a zákonníkov 
Vtedy Ježiš povedal zástupom a svojim učeníkom: Na Mojžišovu stolicu 
zasadli zákonníci a farizeji. Robte teda a zachovávajte všetko, čo vám hovoria, 
ale podľa ich skutkov nekonajte. Lebo oni len hovoria, ale nerobia. Zväzujú 
ťažké bremená, ktoré nemožno uniesť, a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami 
nechcú nimi ani prstom pohnúť. Všetky svoje skutky konajú iba preto, aby ich 
ľudia videli. Rozširujú svoje modlitbové remienky a zväčšujú si strapce na 
rúchach. Majú radi popredné miesta na hostinách a prvé stolice v synagógach, 
pozdravy na námestiach, a aj to, keď ich ľudia oslovujú: Rabbi! Vy sa však 
nedávajte volať: Rabbi, lebo jeden je váš Učiteľ a vy všetci ste bratia. Ani 
otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten v nebesiach. 
Ani sa nedávajte volať vodcami, lebo len jeden je váš Vodca, Kristus. Najväčší 
z vás bude vaším sluhom. Kto sa bude povyšovať, bude ponížený, a kto sa 
poníži, bude povýšený. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Zatvárate 
nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate, a tým, čo by chceli 

vojsť, nedovolíte. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Obchádzate more i 
zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna 
pekla, dva razy horšieho ako ste sami. Beda vám, slepí vodcovia, ktorí hovoríte: 
Kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale toho, kto by prisahal na chrámové 
zlato, toho to už zaväzuje. Blázni a slepci, čože je väčšie: zlato, či chrám, ktorý 
to zlato posväcuje? Alebo: Kto by prisahal na oltár, to nič nie je. Ale toho, kto 
by prisahal na dar na ňom, to ho už zaväzuje. Slepci, čože je väčšie: dar, alebo 
oltár, ktorý ten dar posväcuje? Kto teda prisahá na oltár, prisahá naň i na 
všetko, čo je na ňom. A kto prisahá na chrám, ten prisahá naň i na toho, kto v 
ňom prebýva. A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na toho, kto na ňom 
sedí. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Dávate desiatky z mäty, kôpru a 
rasce, ale zanedbali ste to, čo je závažnejšie v zákone: spravodlivosť, 
milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť, ale tamto nezanedbávať. Slepí 
vodcovia, komára preciedzate, ale ťavu prehĺtate! Beda vám, zákonníci a 
farizeji, pokrytci! Čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a 
nemiernosti. Slepý farizej, očisti najprv vnútro čaše, aby sa stal čistým aj jej 
vonkajšok. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Podobáte sa obieleným 
hrobom, ktoré sa zvonku zdajú pekné, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a 
všelijakej nečistoty. Tak aj vy sa zvonka zdáte ľuďom spravodlivými, zatiaľ čo 
vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. Beda vám, zákonníci a farizeji, 
pokrytci! Staviate hrobky prorokom a ozdobujete pomníky spravodlivých. 
Hovoríte: Keby sme boli žili za dní našich otcov, neboli by sme s nimi 
prelievali krv prorokov. Takto sami proti sebe svedčíte, že ste synmi tých, čo 
povraždili prorokov. Dovŕšte teda mieru svojich otcov! Hadi, vreteničie 
plemeno! Ako uniknete odsúdeniu do pekla? Preto, hľa, ja k vám posielam 
prorokov, múdrych ľudí a zákonníkov. Vy niektorých z nich zabijete a 
ukrižujete, iných budete bičovať vo svojich synagógach a prenasledovať z 
mesta do mesta, aby prišla na vás všetka spravodlivá krv, vyliata na zemi, 
počnúc krvou spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, Barachiášovho syna, 
ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom. Amen, hovorím vám, to 
všetko príde na toto pokolenie. 
Nárek nad Jeruzalemom 
Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli poslaní 
k tebe! Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje 
svoje kuriatka pod krídla, ale nechceli ste! Hľa, váš dom vám zostáva 
spustnutý. Lebo hovorím vám: Odteraz ma neuvidíte dovtedy, kým nebudete 
hovoriť: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! 


