
FARSKÉ OZNAMY - 30. 7. 2018 –  5. 8. 2018 
 

 

Pondelok: Bl. Zdenky Schelingovej, panny a muč., ľubovoľná spomienka 
30. 7.   
 
 

Utorok:  Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka 
31. 7.   18.00 - za zdravie a Božie požehnanie pre syna 
   

Streda:  Sv. Alfonza Máriu de‘ Liguori, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka 
1. 8.  8.00 + František 
 
  

Štvrtok: Sv. Petra Juliána Eymarda, kňaza, spomienka, po sv. omši 
adorácia 

2. 8. 18.00 + Jozef a Eva Žiaková 
   

Piatok:  Féria 
3. 8.  8.00 + Miroslav 
 
 

Sobota:  Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza,  spomienka 
4. 8.  8.00 + Jozef 
 

Nedeľa:  18. nedeľa v období cez rok 
5. 8.   10.00 – za veriacich farnosti 

 
 

Príležitostné oznamy: 
 

1. Dve bohuznáme obetovali pre potreby farnosti každá po 20,- EUR. Srdečné Pán 
Boh odplať. 

2. Ďakujem veľmi pekne za včerajšiu aj predvčerajšiu brigádu. Urobil sa opäť kus 
práce v kostole, pri kostole, na fare aj v jej okolí.  Nech Vám Pán Boh odmení za 
Vašu ochotu.  

3. V týždni je prvý štvrtok mesiaca. Deň modlitieb za duchovné povolania. Budeme 
sa na tento úmysel modliť pri adorácii po sv. omši.  

4. V týždni bude prvý piatok v mesiaci, spovedať budem pol hodinu pred každou sv. 
omšou, ku chorým pôjdem vo štvrtok popoludní od 13.30. 

5. V sobotu je výročný deň smrti Božieho služobníka Jána Vojtaššáka, spišského 
biskupa. V Zákamennom bude diecézny biskup sláviť slávnostnú sv. omša o 10.30. 
Plagátik je na nástenke. 

6. Výmena kartičiek Ružencového bratstva bude na budúcu nedeľu o 14.00 v kostole 
po modlitbe sv. ruženca. Pozývam k účasti všetkých členov Ružencového bratstva. 

7. Aj keď sú prázdniny, pozývam deti a mládež k aktívnejšej účasti na sv. omšiach 
v týždni. Skúsme si naplánovať aspoň jeden deň v týždni, okreme nedele, kedy 
prídeme na sv. omšu. 

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

ROK S EVANJELIOM 35 
 

Evanjelium podľa Matúša, kapitola 24 
 

Predpoveď skazy chrámu 
Po tom, čo Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal odtiaľ, pristúpili k nemu jeho učeníci 
a ukazovali mu chrámové stavby. On im však povedal: Vidíte toto všetko? Amen, 
hovorím vám, že tu neostane kameň na kameni, všetko bude zbúrané. 
Znamenia konca 
Keď sedel na Olivovom vrchu a boli sami, pristúpili k nemu jeho učeníci a spýtali 
sa ho: Povedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením tvojho príchodu a konca 
sveta. Ježiš im odpovedal: Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí 
prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. A mnohých zvedú. Budete počuť 
vojnový ryk a chýry o bojoch. Hľaďte, aby ste sa nepreľakli. Lebo to musí byť, ale 
ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, 
miestami budú hladomory a zemetrasenia. Ale to všetko je začiatok útrap. Potom 
vás vystavia súženiu, budú vás vraždiť a všetky národy vás budú nenávidieť pre 
moje meno. Vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. 
Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží 
neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, bude spasený. A 
toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým 
národom. A potom príde koniec. Keď teda uvidíte stáť na svätom mieste ohavnosť 
spustošenia, o ktorej bolo povedané ústami proroka Daniela — kto číta, nech 
pochopí —, vtedy tí, čo budú v Judsku, nech ujdú do hôr. Kto bude na streche, nech 
nezostupuje vziať si niečo z domu, a kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si 
plášť. V tých dňoch beda ťarchavým a dojčiacim ženám. Modlite sa, aby ste 
nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, lebo vtedy bude veľké súženie, akého 
nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude. A keby tie dni neboli 
skrátené, nikto by sa nezachránil, ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. Keby vám 
vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Kristus, alebo: Tam je — neverte! Lebo vystúpia 
falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli 
— ak je to možné — aj vyvolených. Hľa, vopred vám o tom hovorím. Ak vám teda 
povedia: Hľa, je na pustatine — nevychádzajte! Hľa, je vnútri domu — neverte! 
Lebo ako blesk vzplanie na východe a zažiari až po západ, tak to bude s príchodom 
Syna človeka. Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia supy. 
Príchod Syna človeka 
Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie a mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú 
padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie 
Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať 



na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle svojich anjelov s 
veľkou poľnicou a tí zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od 
jedného kraja nebies až po druhý. 
Poučenie z figovníka 
Od figovníka si vezmite poučenie: Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, 
že leto je blízko. Tak aj vy, keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, predo 
dvermi. Amen, hovorím vám, že sa nepominie toto pokolenie, kým sa to všetko 
nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. No o tom dni a 
o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. 
Výzva bedliť 
Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v 
dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď 
Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak 
bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy dvaja budú na poli: Jeden bude vzatý a 
druhý ponechaný. Dve ženy budú mlieť na mlyne: Jedna bude vzatá a druhá 
ponechaná. Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvedomte si 
predsa, že keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bedlil by a 
nedovolil by mu vlúpať sa do domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka 
príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. 
Podobenstvo o vernom a nevernom sluhovi 
Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého ustanovil pán nad svojím služobníctvom, 
aby im dával načas pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode 
nájde tak robiť. Amen, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom. 
Ale keby si zlý sluha povedal v duchu: Môj pán mešká, a začal by biť svojich 
spolusluhov, jesť a piť s opilcami — pán toho sluhu príde v deň, keď to nečaká, a v 
hodinu, o ktorej sa nenazdá, rozsekne ho vo dvoje a určí mu údel s pokrytcami. 
Tam bude plač a škrípanie zubami. 
 

Evanjelium podľa Matúša, kapitola 25 
 
Podobenstvo o desiatich pannách 
Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a 
vyšli v ústrety ženíchovi. Päť z nich bolo pochabých a päť rozumných. Pochabé si 
vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Rozumné si však vzali s lampami v 
nádobkách aj olej. Keď ženích dlho neprichádzal, na všetky prišli driemoty a 
zaspali. O polnoci sa rozľahol krik: Hľa, ženích! Vyjdite mu v ústrety! Vtedy sa 
zobudili všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabé povedali rozumným: 
Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú! No rozumné odpovedali: Nie! 
Aby azda nebolo málo aj nám, aj vám, choďte radšej k predavačom a kúpte si! No 
kým išli kupovať olej, prišiel ženích, a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na 
svadbu; a dvere sa zavreli. Napokon prišli aj ostatné panny a povedali: Pane, pane, 
otvor nám! On im však odpovedal: Amen, hovorím vám, nepoznám vás. Bedlite 
teda, lebo neviete dňa ani hodiny! 

Podobenstvo o talentoch 
Bude to tak, ako keď ktosi odchádzal na cestu, zavolal si sluhov a zveril im svoj 
majetok; jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden — každému 
podľa jeho schopností — a odcestoval. Ten, čo dostal päť talentov, šiel, obchodoval 
s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten s dvoma získal ďalšie dva. Ale ten, čo 
dostal jeden, odišiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa 
pán týchto sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Keď prišiel ten, čo dostal päť 
talentov, priniesol ďalších päť a povedal: Pane, zveril si mi päť talentov a hľa, 
získal som ďalších päť. Pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha! Bol si 
verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána! Prišiel 
aj ten, čo dostal dva talenty a povedal: Pane, zveril si mi dva talenty a hľa, získal 
som ďalšie dva. Pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad 
málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána! Predstúpil aj ten, 
čo dostal jeden talent a povedal: Pane, vedel som, že si tvrdý človek. Žneš, kde si 
nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Preto som zo strachu odišiel a tvoj talent som 
skryl v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje! Pán mu odpovedal: Zlý a lenivý sluha! 
Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal. Mal si teda dať 
moje peniaze peňažníkom a ja by som si bol po návrate vzal svoj majetok aj s 
úrokom. Vezmite mu teda talent a dajte tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, 
kto má, sa pridá a bude mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu sa odoberie aj to, čo má. 
A toho neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. 
O poslednom súde 
Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej 
slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy. On oddelí jedných od 
druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví napravo a capov 
naľavo. Potom kráľ povie tým po pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite 
kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali 
ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prichýlili 
ste ma, bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som 
vo väzení a prišli ste za mnou. Vtedy mu povedia spravodliví: Pane, kedy sme ťa 
videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa 
videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme 
ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou? Kráľ im odpovie: Amen, 
hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, 
mne ste urobili. Potom povie aj tým po ľavici: Odíďte odo mňa, zlorečení, do 
večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom. Lebo som bol hladný a 
nedali ste mi jesť, bol som smädný a nedali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a 
neprichýlili ste ma, bol som nahý a nepriodeli ste ma, bol som chorý a vo väzení a 
nenavštívili ste ma. Vtedy mu aj oni odpovedia: Pane, kedy sme ťa videli hladného 
alebo smädného, alebo ako cudzinca, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení 
a neposlúžili sme ti? Tu im on odpovie: Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste 
neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neurobili. A títo pôjdu do 
večného trápenia, ale spravodliví do večného života. 


