
FARSKÉ OZNAMY - 29. 10. 2018 –  4. 11. 2018 
 

Pondelok: Féria 
29. 11.  
 

Utorok:  Féria 
30. 10.   17.00 – za zdravie a Božie požehnanie manželov Brezinových 
  

Streda:  Féria 
31. 11.  17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Annu (80. rokov) 
  

Štvrtok: Všetkých svätých, slávnosť, prikázaný sviatok 
1. 11. 9.00 – za veriacich farnosti 
  

Piatok: Pamiatka na všetkých verných zosnulých   
2. 11.  8.00   - za zosnulých 

17.00 + z ružencového bratstva, sv. omša za účasti detí, po sv. omši 
spoločná pobožnosť na cintoríne 

 

Sobota:  Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 
3. 11.  7.30 - Fatimská sobota  
  8.00 - za zdravie a Božie požehnanie Anny Jurčíkovej (90. rokov) 
Nedeľa:  31. nedeľa v období cez rok  
4. 11.   10.00 za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Bohu známa obetovala na kostol 50,- EUR. Nech Pán Boh odplatí štedrosť.  
2. Zbierka na Misie z minulého týždňa bola 169,70,-EUR. Nech Vám Pán Boh odplatí štedrosť. 
3. Voľby do Ružencového bratstva budú 1.11. po sv. omši, zároveň sa budú meniť ružencové 

kartičky. Môžete si premyslieť horliteľa Ružencového bratstva, horliteľa ruže a člena 
finančnej komisie – pokladníka z každej ruže. Pozývame ostatných veriacich do Ružencového 
bratstva, duchovná rodina a milosť modlitby pre všetkých členov. 

4. Oktáva modlitieb za zosnulých je od 1.11. do 8.11. – za obvyklých podmienok je možné 
získať odpustky v prospech duší v očistci. 

5. V stredu 31.10. pozývam deti a mládež na faru od 13.00 do 16.00. Budeme mať spoločný 
čas hier, zábavy a oddychu. 

6. V týždni je prvý piatok v mesiaci, spovedať budem 30’pred každou sv. omšou. Ku chorým 
pôjdem v piatok od 9.00.    

7. V prvý piatok večer po sv. omši pôjdeme spolu na cintorín – pobožnosť na spomienku na 
všetkých verných zosnulých. 

8. V sobotu ráno po sv. omši pozývam miništrantov na spoločné stretnutie na faru – budeme 
mať spoločné raňajky, duchovno - pracovný program a čas na zábavu. 

9. V utorok na ďalší týždeň – 6.11. pozývam členov Pastoračnej rady farnosti a Farskej 
hospodárskej rady na stretnutie po sv. omši na faru – cca 17.45. 

10. Upratovanie kostola poprosíme sk. č. 4: Štefánia Lehotská, Mária Bartková ml., Edita 
Chovanová, Jolana Petrovičová, Viera Šimunková. 

 

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

ROK S EVANJELIOM 48 
 

Evanjelium podľa Lukáša, kapitola 15 

Podobenstvo o stratenej ovci 
Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici, aby ho počúvali. Farizeji 
a zákonníci však reptali: Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Vtedy 
im povedal toto podobenstvo: Ak niekto z vás má sto oviec a jednu z nich 
stratí, či nenechá deväťdesiatdeväť na púšti a nevydá sa za stratenou, kým 
ju nenájde? A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia. Príde domov, 
zvolá priateľov a susedov a povie im: Radujte sa so mnou, lebo som našiel 
svoju stratenú ovcu. Hovorím vám: Tak aj v nebi bude väčšia radosť nad 
jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi 
spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.  
Podobenstvo o stratenej drachme 
Alebo: Keď má nejaká žena desať drachiem a jednu drachmu stratí, či 
nezažne lampu, nevymetie a neprehľadá dôkladne dom, kým ju 
nenájde? Keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie: Radujte sa so 
mnou! Našla som stratenú drachmu. Hovorím vám: Taká radosť je aj 
medzi Božími anjelmi nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie.  
Podobenstvo o stratenom synovi 
A pokračoval: Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: 
Otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec im majetok 
rozdelil. Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal, odišiel do 
ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď 
všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť 
núdzu. Išiel teda a uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho poslal 
na svoje pole pásť svine. Túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale 
ani tie mu nikto nedal. Vstúpil do seba a povedal si: Koľko nádenníkov 
môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem 
k svojmu otcovi a poviem mu: Otec, zhrešil som proti nebu aj proti 



tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného 
zo svojich nádenníkov. Vstal teda a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, 
keď ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu 
okolo krku a vybozkával ho. Syn mu povedal: Otec, zhrešil som proti nebu 
i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojím synom. Ale otec povedal 
svojim sluhom: Prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho! Dajte mu 
prsteň na ruku a obuv na nohy! Vezmite vykŕmené teľa a zabite ho! 
Jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil. Bol stratený, a 
našiel sa. A všetci sa začali radovať. Starší syn bol na poli. Keď sa vracal 
a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a 
vyzvedal sa, čo sa deje. Sluha odpovedal: Vrátil sa tvoj brat. Tvoj otec 
zabil vykŕmené teľa, lebo sa vrátil zdravý. Starší syn sa však nahneval a 
nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi: 
Pozri, toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si 
nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No 
keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, 
pre neho si zabil vykŕmené teľa. Ale otec mu povedal: Syn môj, ty si stále 
so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, 
lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa. 
 

Evanjelium podľa Lukáša, kapitola 16 

Podobenstvo o nepoctivom správcovi 
A svojim učeníkom povedal: Bol bohatý človek, ktorý mal správcu 
majetku. Toho obžalovali, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a 
povedal mu: Čo to o tebe počúvam? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo 
už nemôžeš byť ďalej správcom. Správca si povedal: Čo budem robiť, keď 
ma pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa 
hanbím. Viem, čo urobím, aby ma prijali do svojich domov, keď stratím 
správcovstvo. Po jednom k sebe volal dlžníkov svojho pána. Prvého sa 
spýtal: Koľko dlhuješ môjmu pánovi? Ten odpovedal: Sto batov oleja. 
Povedal mu: Vezmi si svoj úpis, sadni si a rýchlo napíš päťdesiat. Potom 
sa opýtal iného: A ty koľko dlhuješ? Odpovedal: Sto kórov pšenice. Tomu 
povedal: Tu máš svoj dlžobný úpis a napíš osemdesiat. Pán pochválil 
nepoctivého správcu, že si počínal prezieravo. Veď synovia tohto sveta sú 
voči seberovným prezieravejší, než synovia svetla. Aj ja vám hovorím: 
Robte si priateľov pomocou nespravodlivej mamony, aby vás, keď sa raz 

pominie, prijali do večných príbytkov. Kto je verný v malom, je verný aj 
vo veľkom, a kto je nespravodlivý v malom, je nespravodlivý aj vo 
veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí 
pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je 
vaše? Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude 
nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým 
pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.  
Zákon a Božie kráľovstvo 
Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa 
mu. Ale on im povedal: Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh 
pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, je ohavnosťou pred 
Bohom. Zákon a proroci sú až po Jána. Odvtedy sa ohlasuje Božie 
kráľovstvo a každý sa doň násilne tlačí. No ľahšie sa pominie nebo i zem, 
ako by zo zákona vypadla jediná čiarka. Každý, kto prepúšťa svoju 
manželku a berie si inú, cudzoloží, a kto si berie ženu, ktorú iný muž 
prepustil, cudzoloží.  

Podobenstvo o boháčovi a Lazárovi 
Bol bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň skvostne 
hodoval. Pri jeho bráne líhaval akýsi žobrák menom Lazár, plný 
vredov. Túžil nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale iba psy 
prichádzali a lízali mu vredy. Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do 
Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v pekle v 
mukách pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazára v jeho lone. I 
zvolal: Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí 
aspoň konček prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa v tomto plameni 
hrozne trápim. No Abrahám odpovedal: Syn môj, rozpomeň sa, že ty si za 
svojho života dostával všetko dobré a Lazár zasa zlé. Teraz on sa tu teší a 
ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik 
— čo ako by chcel — nemôže prejsť odtiaľto k vám ani stamodtiaľ 
prekročiť k nám. Tu povedal: Prosím ťa, otče, pošli ho do domu môjho 
otca. Mám totiž piatich bratov. Nech im vydá svedectvo, aby sa nedostali 
aj oni na toto miesto múk. Abrahám mu odpovedal: Majú Mojžiša a 
prorokov, nech ich poslúchajú. Ale on povedal: Nie, otec Abrahám. Ale 
ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať. Odpovedal mu: Ak neposlúchajú 
Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych. 


