
FARSKÉ OZNAMY - 20. 8. 2018 –  26. 8. 2018 
 
 
 
 
 

Pondelok: Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka 
20. 8.  8.30 – za zdravie a Božie požehnanie detí Pavla, Stanislava a 
Máriu 
 
 
 

Utorok: Sv. Pia X., pápeža, spomienka 
21. 8.   8.30 + Jozef Brezina 
 
   

Streda: Panny Márie Kráľovnej, spomienka 
22. 8.  8.30 + Martin, Tomáš a Ľubomír 
 
 
  

Štvrtok: Féria 
23. 8. 8.30 + kňaz Jozef 
 

   

Piatok: Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok 
24. 8.  8.30 + kňazi Štefan a Rudolf 
 
 
 

Sobota: Panny Márie v sobotu,  ľubovoľná spomienka 
25. 8.  8.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a deti 
 
 

Nedeľa: 21. nedeľa v období cez rok 
26. 8.   10.00 za veriacich farnosti 

 
 
 
 

Príležitostné oznamy: 
 
 

1. Od pondelka začneme farský tábor, sv. omše stále ráno o 8.30. Ukončenie 

v každom dni bude o 13.00. Deťom nič nemusíte dávať, stačí keď sa vhodne, 

podľa počasia oblečú.  

2. 1.9.2018 bude slávnostná sv. omša spojená s blahorečením Božej služobnice 

Anny Kolesárovej. Táto udalosť bude prebiehať na štadióne Lokomotíva 

v Košiciach. 

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

ROK S EVANJELIOM 38 
 

Evanjelium podľa Matúša, kapitola 28 
 
Vzkriesenie Ježiša 
Po sobote, keď sa brieždilo na prvý deň týždňa, prišla Mária Magdaléna a 
iná Mária pozrieť hrob. A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo Pánov 
anjel zostúpil z neba. Prišiel, odvalil kameň a posadil sa naň. Jeho vzhľad 
bol ako blesk a jeho rúcho biele ako sneh. Strážcovia sa pred ním triasli 
od strachu. Ostali ako mŕtvi. Ale anjel sa prihovoril ženám: Vy sa nebojte! 
Viem totiž, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo bol 
vzkriesený, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo 
choďte povedať jeho učeníkom, že bol vzkriesený z mŕtvych a predchádza 
vás do Galiley. Tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám! Rýchlo odišli od 
hrobu a so strachom i s veľkou radosťou to bežali oznámiť jeho 
učeníkom. Vtom sa Ježiš stretol s nimi a povedal: Buďte pozdravené! Ony 
pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Vtedy im Ježiš povedal: Nebojte 
sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby išli do Galiley. Tam ma uvidia!  
Správa stráže 
Keď sa ženy vzdialili, niektorí zo stráže prišli do mesta a oznámili 
veľkňazom všetko, čo sa stalo. Tí sa zišli so staršími a po porade dali 
vojakom veľa peňazí so slovami: Hovorte: V noci prišli jeho učeníci a 
ukradli ho, kým sme my spali. A keby sa to dopočul vladár, my ho 
prehovoríme a zariadime, aby ste nemali ťažkosti. Vojaci vzali peniaze a 
urobili, ako ich poučili. A tieto reči sú rozšírené medzi Židmi až do 
dnešných dní.  
Vyslanie učeníkov 
Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im rozkázal Ježiš. Keď ho 
uvideli, klaňali sa mu. No niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil a povedal 
im: Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte 
mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i 
Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A 
hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. 
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