
FARSKÉ OZNAMY - 17. 9. 2018 –  23. 9. 2018 
 
 

Pondelok: Féria  
17. 9.   
 

Utorok: Féria 
18. 9.   18.00 + Eva 
  

Streda:  Sv. Januára, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka 
19. 9.  18.00 + Mária Michalková a Rudolf Sýkora 
  

Štvrtok: Sv. Ondreja Kima, kňaza a Pavla Chonga a spol. mučeníkov, 
20. 9.  spomienka, po sv. omši adorácia  
 18.00 + František Boháček (20. výročie) 
  

Piatok: Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok,  sv. omša za účasti 
21. 9. detí 
  17.00 + Terézia a Vladimír (1.výročie) 
 

Sobota:  Féria – kántrový deň – poďakovanie za úrodu  
22. 9.  8.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Ľudmily 
 

Nedeľa: 25. nedeľa v období cez rok 
23. 9.   10.00 za veriacich farnosti 
 

 

Príležitostné oznamy: 
 

1. Bohu známa obetovala na kostol 30,- Eur. Srdečné Pán Boh odplať. 
2. V dňoch 21.9 - 23.9.2018 sa v Centre Božieho milosrdenstva, pri Svätyni Božieho 

milosrdenstva v Smižanoch, uskutoční príprava na manželstvo (Ohne snúbencov), ktorú 
organizuje Hnutie kresťanských rodín na Slovensku. Ak by ste mali snúbencov, ktorí by sa 
chceli prihlásiť na túto prípravu, v prílohe vám posielame viac informácii.  

3. Diecézna škola viery začína prvým stretnutím 20.9 o 18.15 vo farskom kostole 
v Liptovskom Mikuláši. Viac v liste diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku na nástenke. 

4. V tomto týždni sú kántrové dni, v našej farnosti budeme mať v sobotu formulár sv. omše za 
poďakovanie za úrodu. 

5. Zvonček z budúcej nedele sa posiela na Diecézny katechetický úrad. 
6. Tím rehoľníkov zo spišskej diecézy  ponúka mladým ľuďom od 18 do 30 rokov, ktorí hľadajú 

svoje životné povolanie, ročný kurz Samuel. Kurz zahŕňa 9 stretnutí (od oktobra  do júna), 
každú tretiu nedeľu v mesiaci. Viac informácií o kurze, ako aj spôsob registrácie, je na 
stránke kurzsamuel.sk. Prihlásiť sa je možné do 30. Septembra 2018. 

7. Aj v tomto roku pozývame k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu 
a modlitieb bude trvať od sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda od 15.9. do 
24.10.2018. Môžete si vybrať ľubovoľný deň (prípadne aj viac) v tomto období a obetovať ho 
za kňazov. Rozpis dní bude na nástenke v predsieni kostola. 

8. Oznamujeme členom Spolku sv. Vojtecha, že si môžu prevziať Svätovojtešský kalendár na 
rok 2018, podielovú knihu a DVD v sakristii. Pri preberaní kníh je potrebné zaplatiť členský 
príspevok na ďalší rok vo výške 5,- €. 

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 Lukáša, kapitola 6 
 
Spor o sobote 
V istú sobotu prechádzal Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, rukami si mrvili zrno 
a jedli. Niektorí z farizejov proti tomu namietali: Prečo robíte v sobotu to, čo nie je 
dovolené? Ježiš im odpovedal: Či ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho 
družina? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol predkladané chleby. A dal z nich aj svojej 
družine, hoci ich nemal jesť nikto, okrem kňazov. A dodal: Syn človeka je pánom aj nad 
sobotou.  
Uzdravenie človeka v sobotu 
V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. Bol tam istý človek s vyschnutou pravou 
rukou. Zákonníci a farizeji striehli na Ježiša, či bude aj v sobotu uzdravovať. Hľadali, z čoho 
by ho mohli obžalovať. On vedel o ich zmýšľaní a preto človeku s vyschnutou rukou povedal: 
Vstaň a postav sa do stredu. On vstal a postavil sa. Ježiš im povedal: Pýtam sa vás, je dovolené 
v sobotu robiť dobre, alebo zle, zachrániť život, alebo ho zničiť? Poobzeral sa po všetkých a 
tomu človeku povedal: Vystri ruku. Keď tak urobil, ruka mu ozdravela. Zmocnila sa ich zlosť 
a radili sa, čo urobiť s Ježišom.  
Vyvolenie Dvanástich 
V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a celú noc zotrval v modlitbách k Bohu. Keď sa 
rozodnilo, zavolal si svojich učeníkov, vybral z nich dvanástich a nazval ich apoštolmi. Boli 
to Šimon, ktorého nazval Petrom, jeho brat Ondrej, Jakub a Ján, Filip a Bartolomej, Matúš, 
Tomáš, Jakub Alfejov, Šimon, ktorého volali Horlivec, Júda Jakubov a Judáš Iškariotský, 
ktorý sa stal zradcom.  
Zástupy nasledujú Ježiša 
Keď s nimi zostúpil, zastal na rovine a s ním aj veľký zástup jeho učeníkov i veľké množstvo 
ľudu z celého Judska a Jeruzalema, i z týrskeho a sidonského pobrežia. Prišli ho počúvať a 
dať sa uzdraviť zo svojich chorôb. Ozdraveli i tí, ktorých trápili nečistí duchovia. Ba každý 
zo zástupu sa ho usiloval dotknúť, lebo z neho vychádzala sila, ktorá všetkých uzdravovala.  
Blahoslavenstvá a výstrahy 
So zrakom upretým na svojich učeníkov povedal: Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie 
kráľovstvo. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz 
plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení ste, keď vás budú ľudia nenávidieť a vylúčia vás 
spomedzi seba, keď vás potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. V ten deň sa 
radujte a plesajte, lebo v nebi vás čaká veľká odmena. Veď to isté robili ich otcovia 
prorokom. No beda vám, boháčom, lebo vy máte svoje radosti už teraz. Beda vám, ktorí ste 
teraz nasýtení, lebo budete hladovať. Beda vám, ktorí sa teraz smejete, lebo budete plakať a 
bedákať. Beda vám, ak by vás všetci ľudia chválili. Veď práve tak robili ich otcovia falošným 
prorokom.  
 



Láska k nepriateľom 
No vám, čo ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov! Robte dobre tým, ktorí vás 
nenávidia. Žehnajte tých, ktorí vám zlorečia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú. Tomu, 
kto ťa udrie po líci, nastav aj druhé. A tomu, čo ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, 
kto ťa prosí, daj a nevymáhaj od takého, kto ti niečo vzal. Ako chcete, aby ľudia robili vám, 
tak robte aj vy im! Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj 
hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú. Veď keby ste robili dobre len tým, čo vám dobre robia, 
akú vďaku si zaslúžite? Veď to isté robia aj hriešnici. Keby ste požičiavali tým, od ktorých 
očakávate, že vám to vrátia, akú vďaku si zaslúžite? Aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby 
to zasa dostali späť. Ale milujte svojich nepriateľov! Robte im dobre! Požičiavajte a nič za to 
nečakajte! Tak bude hojná vaša odmena a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k 
nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec.  
Odsudzovanie druhého 
Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a bude vám 
odpustené! Dávajte a bude dané aj vám — mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú vám 
dajú do lona. Akou mierou meriate, takou bude namerané aj vám. A povedal im aj prirovnanie: 
Môže viesť slepý slepého? Nepadnú azda obaja do jamy? Žiak nie je nad učiteľa. No každý, 
kto je vyučený, bude ako jeho učiteľ. Ako to, že vidíš smietku v oku svojho brata, a brvno vo 
svojom oku nebadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi: Brat môj, dovoľ, nech ti vyberiem 
smietku z oka, a pritom sám nevidíš brvno vo svojom oku? Ty pokrytec, najprv vyhoď brvno 
zo svojho oka, až potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata.  
Strom a ovocie 
Niet dobrého stromu, čo rodí zlé ovocie, a niet ani zlého stromu, čo prináša dobré 
ovocie. Každý strom možno poznať po ovocí. Veď z tŕnia sa nenazbierajú figy ani hrozno z 
ostružín. Dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca a zlý človek vynáša zlo zo 
zlého srdca, lebo jeho ústa hovoria to, čím je preplnené jeho srdce.  
Dvaja stavitelia 
Prečo ma oslovujete: Pane, Pane, a nerobíte to, čo hovorím? Komu sa podobá ten, kto 
prichádza ku mne, počúva moje slová a plní ich? Ukážem vám: Podobá sa človeku, ktorý 
staval dom. Kopal hlboko a základy položil na skale. Keď prišla povodeň, privalil sa prúd na 
ten dom, ale nemohol ním pohnúť, lebo bol pevne postavený. Kto však moje slová počúva a 
neplní ich, podobá sa človeku, ktorý postavil dom na zemi bez základov. Keď sa privalil prúd 
na taký dom, zrútil sa a zostalo z neho iba veľké rumovisko. 
 

Evanjelium podľa Lukáša, kapitola 7 
Uzdravenie stotníkovho sluhu 
Keď skončil svoju reč k ľuďom, ktorí ho počúvali, vošiel do Kafarnauma. Tam mal istý 
stotník sluhu, ktorého si veľmi cenil, a ten bol na smrť chorý. Keď sa stotník dozvedel o 
Ježišovi, poslal k nemu niekoľkých židovských starších s prosbou, aby prišiel a zachránil mu 
sluhu. Tí prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili: Zaslúži si, aby si mu to urobil. Veď miluje 
náš národ, a postavil nám synagógu. Ježiš išiel teda s nimi. Keď už bol neďaleko jeho domu, 
stotník poslal k nemu priateľov s odkazom: Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si 
vošiel pod moju strechu. Nepovažoval som sa preto ani za hodného prísť k tebe. Ale povedz 
len slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou 
vojakov. Keď poviem jednému: Choď, tak ide. A druhému: Poď sem, tak príde. A svojmu 
sluhovi: Urob to, tak to urobí. Keď to Ježiš počul, prekvapil sa. Obrátil sa k zástupu, ktorý 
išiel za ním, a povedal: Hovorím vám, takú vieru som nenašiel ani v Izraeli. Keď sa poslovia vrátili 
domov, našli sluhu zdravého.  

Vzkriesenie syna naimskej vdovy 
Hneď nato odišiel do mesta, ktoré sa nazývalo Naim. Šli s ním jeho učeníci a veľký zástup 
ľudí. Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtveho. Bol to jediný syn matky, ktorá 
bola vdova. Sprevádzal ju početný zástup ľudí z mesta. Keď ju Pán uzrel, prišlo mu jej ľúto. I 
povedal jej: Neplač! Potom pristúpil k máram a dotkol sa ich. Nosiči zastali a on povedal: 
Mládenec, hovorím ti, vstaň! Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. Ježiš ho odovzdal matke. Všetkých 
sa zmocnil strach. Oslavovali Boha: Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj 
ľud. Táto zvesť sa o ňom rozniesla po celom Judsku a okolí.  
 
Poslovia Jána Krstiteľa 
O tom všetkom priniesli Jánovi zvesť jeho učeníci. Ján poslal k Pánovi dvoch svojich učeníkov s 
otázkou: Ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného? Keď učeníci prišli k nemu, povedali: Ján 
Krstiteľ nás poslal k tebe opýtať sa, či si ty ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať na iného? 
— Práve v tú hodinu mnohých uzdravil z neduhov, chorôb, z moci zlých duchov a mnohým slepým 
daroval zrak. Odpovedal im teda: Choďte, oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli: Slepí vidia, 
chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú z mŕtvych a chudobným sa 
hlása evanjelium. Blahoslavený je ten, čo sa na mne nepohorší.  
 

Ježišovo svedectvo o Jánovi 
Keď Jánovi poslovia odišli, Ježiš začal zástupom hovoriť o Jánovi: Vyšli ste na púšť. Čo chcete 
vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? 
Veď takí, čo sa skvostne obliekajú a žijú v prepychu, bývajú v kráľovských palácoch. Čo teda 
chcete vidieť? Proroka? Veru, hovorím vám, viac ako proroka. Veď o ňom je napísané: Hľa, 
posielam svojho posla pred tvojou tvároua on pripraví cestu pred tebou. Hovorím vám, že medzi 
tými, čo sa narodili zo ženy, nie je nikto väčší ako Ján. No ten, kto je v Božom kráľovstve menší, 
je väčší ako on. A všetci, čo ho počúvali, dokonca aj mýtnici, uznali Božiu spravodlivosť, keď 
prijali Jánov krst. Ale farizeji a zákonníci odmietli Boží zámer, keď neprijali jeho krst. Ku komu 
prirovnám ľudí tohto pokolenia, komu sa podobajú? Sú ako deti, ktoré sedia na námestí a pokrikujú 
na seba: Pískali sme vám — a netancovali ste, nariekali sme — a neplakali ste. Prišiel Ján Krstiteľ, 
nejedol chlieb a nepil víno, a hovoríte o ňom: Je posadnutý zlým duchom. Prišiel Syn človeka, je a 
pije, a hovoríte o ňom: Žráč a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov. No múdrosť ospravedlňujú 
všetky jej deti.  
 
Hriešna žena 
Jeden z farizejov ho pozval k stolu. Vošiel teda do farizejovho domu a sadol si. V tom meste žila 
istá hriešnica. Keď sa dozvedela, že stoluje v dome farizeja, priniesla alabastrovú nádobku s 
voňavým olejom. S plačom pristúpila odzadu k jeho nohám, začala mu ich máčať slzami a utierať 
svojimi vlasmi. Bozkávala mu nohy a natierala ich voňavým olejom. Keď to videl farizej, ktorý ho 
pozval, povedal si: Keby to bol prorok, vedel by, čo je to za ženu, ktorá sa ho dotýka, vedel by, že 
je to hriešnica. Ježiš mu povedal: Šimon, chcem ti niečo povedať. On mu odpovedal: Učiteľ, 
povedz. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden mu dlhoval päťsto denárov, druhý päťdesiat. Keď 
nemali z čoho vrátiť, obom im odpustil. Ktorý z nich ho bude mať radšej? Myslím si, odpovedal 
Šimon, že ten, ktorému odpustil viac. Ježiš odpovedal: Správne si povedal. Nato sa obrátil k žene 
a Šimonovi povedal: Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy, no 
táto žena mi slzami zmáčala nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Nepobozkal si ma, ona však 
odvtedy, ako som vošiel, neprestala mi bozkávať nohy. Hlavu si mi olejom nepotrel, zatiaľ čo ona 
mi natierala nohy voňavým olejom. Preto ti hovorím: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi 
milovala. Komu sa málo odpúšťa, ten málo miluje. A jej povedal: Odpúšťajú sa ti hriechy. Vtedy 
tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť: Ktože je to, že aj hriechy odpúšťa? On však povedal žene: 
Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji! 


