
FARSKÉ OZNAMY - 8. 10. 2018 –  14. 10. 2018 
 

Pondelok: Féria 
8. 10.    
 

Utorok:  Sv. Jána Leonardiho, kňaza, ľubovoľná spomienka 
9. 10.   18.00 + rodičov Krupových a Lenkových 
  

Streda:  Féria 
10. 10.  8.00 + Ján a Ľudmila 
  

Štvrtok: Sv. Jána XXIII., pápeža, ľubovoľná spomienka 
11. 10. 18.00 - za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Krajčiovú 
  

Piatok: Féria,  sv. omša za účasti detí 
12. 10.  17.00 – za zdravie a Božie požehnanie rodiny Vladimíra Streleckého 
 

Sobota:  Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 
13. 10.  8.00 na úmysel darcu 
 

Nedeľa:  28. nedeľa v období cez rok 
14. 10.   10.00 za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Bohu známe obetovali na kostol 20,- 20,- 20,- Eur a 30,- Eur. Nech Vám Pán Boh odplatí. 
2. Po sv. omši bude agapé, pravdepodobne posledné v tomto roku. Ďakujem za prípravu 

a pomoc. 
3. Dnes je zbierka pre potreby farnosti. 
4. Výmena kartičiek Ružencového bratstva bude popoludní o 14.00 v kostole po modlitbe sv. 

ruženca. Pozývam k účasti všetkých členov Ružencového bratstva.  
5. Sme v mesiaci október, ktorý je ružencovým mesiacom. Ruženec je evanjeliová modlitba. 

Pripomína nám akým spôsobom sa Božie slovo z Božieho rozhodnutia zapojilo do ľudských 
osudov a uskutočnilo dielo vykúpenia. Pozývam nás všetkých k účasti na modlitbe ruženca 
pred sv. omšou.  

6. V stredu budeme mať spoločné čítanie Božieho slova s raňajkami - po sv. omši na fare. 
7. Srdečne Vás pozývame na film ,,Fatima, posolstvo stále aktuálne". Film bol natočený v 

Poľsku minulý rok - 2017, účinkuje v ňom aj arcibiskup Babjak. Režisérom filmu je Jarosław 
Mańka. Film sa bude premietať v Kine Nicolaus 12.10. v Liptovskom Mikuláši o 18.00. Vstup 
je dobrovoľný. 

8. Duchovná obnova pre chlapcov stredoškolákov a starších je v ponuke od 30.11 do 2.12 
v Spišskej Kapitule. Bližšie info na plagáte a priloženom informačnom letáku. 

9. Na fare sme frézovali komíny. Ďakujem veľmi pekne za každú pomoc, pri samotnej práci, 
varení a občerstvení majstrov a upratovaní fary. Bez vás by sa to nedalo. Veľká vďaka. 

10. Ďakujeme sk. č. 3 za upratanie kostola. 
11. 18. októbra 2018 (štvrtok) sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej modlitebnej iniciatívy 

Milión detí sa modlí ruženec. Pápežská nadácia ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi 
preto na stránke www.miliondeti.sk pripravila didaktické materiály pre farnosti, školy či 
spoločenstvá. Spojme sa 18. októbra v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu vo svete! 

 

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

ROK S EVANJELIOM 45 
Evanjelium podľa Lukáša, kapitola 10 
 

Vyslanie učeníkov 
Potom určil sedemdesiatdva iných a rozoslal ich pred sebou po dvoch do každého 
mesta a osady, kam chcel sám ísť. I povedal im: Žatva je veľká, ale robotníkov 
je málo. Proste preto Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! 
Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Neberte si mešec ani kapsu, ani 
obuv! Cestou sa pri pozdrave s nikým nezdržujte! Keď vojdete do niektorého 
domu, najprv povedzte: Pokoj tomuto domu! Ak tam bude syn pokoja, spočinie 
na ňom váš pokoj. Ak nie, vráti sa k vám. Zostaňte potom v tom dome! Jedzte a 
pite, čo majú, lebo robotník je hoden svojej mzdy. Nechoďte z domu do 
domu! Keď vojdete do ktoréhokoľvek mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám 
predložia. Uzdravujte tam chorých a hlásajte im: Priblížilo sa k vám Božie 
kráľovstvo. Ak prídete do niektorého mesta a neprijmú vás, vyjdite do jeho ulíc 
a vyhláste: Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. 
Vedzte však, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Hovorím vám, že Sodomčanom 
bude v ten deň ľahšie ako tomu mestu.  
Beda neveriacim mestám 
Beda ti, Chorazin! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali 
zázraky, aké sa stali u vás, dávno by sedeli v popole oblečení v kajúcom rúchu a 
kajali sa. Ale Týru a Sidonu bude na súde ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum, vari 
sa budeš vyvyšovať až do neba? Zrútiš sa do podsvetia! Kto vás počúva, mňa 
počúva. Kto vami pohŕda, mnou pohŕda. A kto pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý 
ma poslal.  
Návrat učeníkov 
Sedemdesiati dvaja sa vrátili a s radosťou hovorili: Pane, v tvojom mene sa nám 
poddávajú aj zlí duchovia! On im povedal: Videl som satana padať z neba ako 
blesk. Dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i nad všetkou mocou 
nepriateľa. Nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú 
duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi.  
Ježiš velebí Otca 
V tej hodine zaplesal Ježiš v Duchu Svätom: Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i 
zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. 



Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je 
Syn, iba Otec. Ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť 
zjaviť. Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: Blahoslavené oči, ktoré 
vidia, čo vy vidíte, lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vy 
vidíte, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.  
Milosrdný Samaritán 
Tu vystúpil jeden znalec zákona a pokúšal Ježiša: Učiteľ, čo mám robiť, aby som 
sa stal dedičom večného života? Ježiš sa ho opýtal: A čo je napísané v zákone? 
Ako tam čítaš? On odpovedal: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho 
srdca, celej svojej duše, celej svojej sily a z celej svojej mysle, a svojho blížneho 
ako seba samého! Správne si odpovedal, povedal mu Ježiš. Toto rob a budeš 
žiť! Ale on, aby sa ospravedlnil, ďalej sa pýtal Ježiša: A kto je môj blížny? Nato 
Ježiš začal rozprávať: Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa 
do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a 
odišli. Náhodou šiel touto cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho. Takisto 
aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho. No prišiel k nemu aj istý 
pocestný, Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial 
mu na rany olej a víno a obviazal mu ich. Potom ho vyložil na svoje dobytča, 
zaviezol do hostinca a postaral sa o neho. Na druhý deň vybral dva denáre, dal 
ich hostinskému a povedal: Staraj sa oňho; ak na neho vynaložíš viac, na 
spiatočnej ceste ti to zaplatím. Kto podľa teba z tých troch sa stal blížnym tomu, 
čo padol do rúk zbojníkov? On povedal: Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A 
Ježiš povedal: Choď a rob podobne!  
Mária a Marta 
Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom 
Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla Pánovi k nohám a počúvala 
jeho slová. Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Zrazu zastala a 
povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, aby 
mi pomohla! Pán jej však povedal: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre 
mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej 
neodníme. 
 

Evanjelium podľa Lukáša, kapitola 11a) 
Modlitba Pána 
Raz sa Ježiš na niektorom mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho 
učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. Ježiš im 
povedal: Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje 
kráľovstvo. Chlieb náš každodenný dávaj nám každý deň, a odpusť nám naše 

hriechy, ako aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do 
pokušenia.  
Podobenstvo o neodbytnom priateľovi 
A potom im povedal: Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie 
mu: Priateľ, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám ho 
čím ponúknuť. A on zvnútra odpovie: Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a 
deti sú už so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti. Hovorím vám: Keď aj 
nevstane a nedá mu preto, že je jeho priateľom, vstane a dá mu, čo potrebuje, pre 
jeho neodbytnosť.  
O dôvere pri modlitbe 
A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria 
vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu 
otvoria. Vari je medzi vami otec, ktorý by dal svojmu synovi kameň, keď ho prosí 
o chlieb? Alebo hada, keď ho prosí o rybu? Alebo mu podá škorpióna, keď si 
pýta vajce? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo 
skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!  
Ježiš a Belzebul 
Raz vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý. Keď zlý duch vyšiel, nemý prehovoril. 
Ľudia žasli, ale niektorí z nich hovorili: Mocou Belzebula, kniežaťa zlých 
duchov, vyháňa zlých duchov. Iní ho pokúšali tým, že žiadali od neho znamenie 
z neba. Ale on poznal ich úmysly a povedal im: Každé vnútorne rozdelené 
kráľovstvo spustne a rozdelený dom sa zrúti. Ak je aj satan vnútorne rozdelený, 
akože môže obstáť jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja vyháňam zlých duchov 
pomocou Belzebula. No ak ja vyháňam zlých duchov pomocou Belzebula, čím 
ich potom vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja 
Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie 
kráľovstvo. Keď dobre vyzbrojený muž stráži svoj dvor, jeho majetok je v 
bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on a premôže ho, ten mu odoberie 
zbraň, na ktorú sa spoliehal, a korisť rozdelí. Kto nie je so mnou, je proti mne; a 
kto so mnou nezhromažďuje, ten rozhadzuje.  
Návrat nečistého ducha 
Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po miestach bez vody a hľadá 
odpočinok. Keď ho nenájde, povie si: Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som 
vyšiel. Keď ta príde, nájde dom vymetený a vyzdobený. Odíde, vezme sedem 
iných duchov, horších, ako je sám, vojdú do domu a usídlia sa tam. A tak je s tým 
človekom nakoniec horšie, ako bolo na začiatku. Keď to hovoril, jedna žena zo 
zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala: Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a 
prsia, ktoré ťa pridájali. On však odpovedal: Blahoslavení sú skôr tí, čo počúvajú 
a zachovávajú Božie slovo.  


