
FARSKÉ OZNAMY – 10. 8. 2020 – 16. 8. 2020 
 

Pondelok:      Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok 
10. 8.  
 

Utorok: Sv. Kláry, panny, spomienka 
11. 8. 18.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Sýkorovú 
 

Streda: Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka 
12. 8. 8.00 – za kňazov 
  

Štvrtok: Féria 
13. 8. 18.00 + Anna Iglárová a zosnulí z rodiny Iglárovej 
  

Piatok: Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka 
14. 8. Večerná sv. omša zo slávnosti Nanebovzatia Panny Márie 
 18.00 - za zdravie a Božie požehnanie rodičov a dcéry  
 

Sobota:          NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť, prikázaný sviatok 
15. 8.           9.00 – za veriacich farnosti 
 

Nedeľa:     20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, slávnosť  
16. 8. 10.00 - za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 
 
1. Ďakujeme veľmi pekne za každú pomoc pri maľovaní kostola, krížov a brán. 

Veľmi ďakujeme za upratovanie, varenie obedov a prípravu občerstvenia pre 
pracujúcich a tiež za akúkoľvek pomoc v tomto týždni. Nech Vás Pán Boh 
požehná. 

2. Zvonček z minulej nedele bol 90,- eur. Bohu známi  obetovali na kostol 100,- eur, 
3x 50,- eur, 4x 20,- eur.. Nech vám Pán Boh štedro odmení vašu štedrosť. 

3. Dnešná nedeľa je prvá po prvom piatku  – popoludní o 14.00 bude modlitba 
ruženca a výmena kartičiek členov Ružencového bratstva.  

4. Dnes je pravidelná zbierka pre potreby farnosti. 
5. V predsieni kostola na stolíku a v sakristii sú prihlášky na detský farský tábor, 

prosím o ich vypísanie do 16.8.2020. Pred táborom bude potrebné ešte vypísať 
vyhlásenie o bezinfekčnosti.  

6. Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie v sobotu 15.8. 2020 bude požehnanie bylín 
a kvetov. Toto požehnanie vzniklo v Nemecku, kde je možné doložiť príslušné 
obrady požehnanie už v 10. storočí. Cirkev zavidela tento zvyk, aby vyzdvihla, že 
Boh je prameňom každej liečivej sily a na príhovor Panny Márie a svätých je možné 
získať uzdravenie. Požehnanie bude po modlitbe po prijímaní a začne spevom 
Magnifikát. 

 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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Genezis 43 b) 
NOVÉ STRETNUTIE S JOZEFOM 
Muži vzali so sebou dary, dvojnásobnú sumu peňazí i Benjamína. Vstali, odišli do Egypta 
a predstúpili pred Jozefa. Keď Jozef zazrel pri nich Benjamína, povedal správcovi domu: 
„Zaveď mužov do domu, zabi dobytča a daj ho pripraviť, lebo títo muži budú so mnou 
obedovať.“ Správca urobil, čo mu Jozef rozkázal, a mužov uviedol do Jozefovho 
domu. Tí muži sa však preľakli, keď ich uvádzali do Jozefovho domu a vraveli si: „Určite 
nás predvádzajú pre tie peniaze, čo našli v našich vreciach. Teraz sa na nás vrhnú, 
premôžu nás a odvedú aj s našimi oslami do otroctva.“ Pristúpili teda k správcovi 
Jozefovho domu a hneď pri vchode ho oslovili. Povedali mu: „Prosíme, pane, my sme tu 
už raz boli nakúpiť potraviny. Keď sme však prišli na miesto, kde sme prenocovali, 
rozviazali sme vrecia. Každý z nás našiel celkovú sumu svojich peňazí navrchu vo vreci. 
Teraz ich osobne prinášame späť. Priniesli sme si peniaze aj na ďalší nákup potravín. 
Nevieme, kto nám vložil peniaze do vriec.“ Správca im však povedal: „Upokojte sa, 
ničoho sa nebojte! Ten poklad do vriec vám vložil váš Boh, Boh vášho otca. Vaše peniaze 
som už predsa dostal.“ Potom priviedol k nim Šimeóna. Keď správca uviedol tých mužov 
do Jozefovho domu, dal im vodu, aby si umyli nohy, a ich oslom dal obrok. Oni 
medzitým pripravili dar pre Jozefa, keď príde na poludnie, lebo počuli, že tam budú 
obedovať. Keď Jozef vkročil do domu, odovzdali mu svoj dar a poklonili sa mu až po 
zem. On sa ich opýtal, ako sa majú. Ďalej vyzvedal: „Dobre sa má váš staručký otec, o 
ktorom ste mi hovorili? Ešte žije?“ Oni odvetili: „Tvoj sluha, náš otec, sa má dobre, ešte 
žije.“ Potom padli na kolená a klaňali sa mu. Keď sa pozrel, uvidel svojho brata 
Benjamína, syna svojej matky, spýtal sa: „Toto je ten váš najmladší brat, o ktorom ste mi 
hovorili?“ Potom povedal: „Syn môj, nech sa Boh zmiluje nad tebou!“ Nato sa Jozef 
rýchlo vzdialil. Bol veľmi rozrušený; dojala ho prítomnosť brata. Vošiel do vedľajšej 
miestnosti a tam sa rozplakal. Potom si umyl tvár, vyšiel a s premáhaním povedal: 
„Prineste jedlo!“ Podávali zvlášť jemu, zvlášť im a zvlášť Egypťanom, ktorí s ním 
jedávali. Egypťania totiž nesmú jesť spolu s Hebrejmi, lebo to je pre Egypťanov 
ohavnosť.Bratia sedeli pred ním od prvorodeného až po najmladšieho, podľa svojho 
veku. Každý z nich sa divil, že sedia podľa svojho veku. Potom ich poctil jedlom zo 
svojho stola. No Benjamína poctil päťkrát viac než ostatných. Pili a veselili sa s ním. 
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POSLEDNÁ SKÚŠKA JOZEFOVÝCH BRATOV 
Jozef potom rozkázal správcovi svojho domu: „Naplň vrecia mužov potravou, koľko len 
unesú a každému z nich vlož jeho peniaze navrch do vreca. Tomu najmladšiemu polož 



však navrch do vreca môj strieborný kalich spolu s peniazmi za potravu.“ Správca urobil 
tak, ako mu Jozef rozkázal. Ráno za svitania vystrojili tých mužov aj s ich oslami. Keď 
vyšli z mesta a ešte neboli ďaleko, povedal Jozef správcovi domu: „Choď, ponáhľaj sa 
za tými mužmi a keď ich dohoníš, povedz im: ‚Prečo ste sa za dobro odplatili zlom? Či 
ste neukradli strieborný kalich, z ktorého pije môj pán a z ktorého veští? Veľmi zle ste si 
počínali, keď ste to vykonali.‘“ Keď ich dohonil, zopakoval im tie slová. Oni mu 
odpovedali: „Prečo to hovorí môj pán? Tvojim sluhom ani nenapadne, aby spáchali niečo 
také. Pozri, peniaze, ktoré sme našli navrchu vo svojich vreciach, sme priniesli späť z 
Kanaánu. Ako by sme mohli ukradnúť striebro či zlato z domu tvojho pána? U ktorého z 
tvojich služobníkov sa to nájde, nech zomrie, a my ostatní sa staneme otrokmi svojho 
pána!“ Povedal: „Dobre, nech je tak, ako hovoríte. Ten, u ktorého sa to nájde, stane sa 
mojím otrokom a ostatní budete bez viny.“ Každý z nich sa ponáhľal, aby zložil svoje 
vrece na zem a každý ho otvoril. Potom začal hľadať od najstaršieho až po najmladšieho 
a kalich sa našiel vo vreci Benjamína. Nato si každý roztrhol rúcho, naložil náklad na 
osla a spolu sa vrátili do mesta. Tak došiel Júda so svojimi bratmi do domu Jozefa, ktorý 
bol ešte tam a padli pred ním na zem. Jozef im povedal: „Akého to skutku ste sa dopustili? 
Neuvedomili ste si, že človek ako ja vie veštiť?“ Júda odvetil: „Čo môžeme povedať 
svojmu pánovi? Čo máme hovoriť? Ako sa ospravedlniť? Sám Boh to dopustil na svojich 
sluhov pre ich previnenie. Teraz, pane, sme tvoji sluhovia, my, i ten, u ktorého sa našiel 
kalich.“ On však odpovedal: „Ani mi nenapadne niečo také urobiť. Otrokom mi bude len 
ten, u koho sa našiel kalich. Vy ostatní môžete pokojne odísť k svojmu otcovi.“  
JÚDOV PRÍHOVOR 
Tu predstúpil k nemu Júda a vravel: „Prosím, pane môj, dovoľ, aby tvoj sluha smel 
povedať niekoľko slov svojmu pánovi. Nehnevaj sa na svojho sluhu, veď ty si ako 
faraón! Môj pán sa vypytoval svojich sluhov: ‚Máte ešte otca alebo brata?‘ My sme vtedy 
svojmu pánovi povedali: ‚Máme ešte staručkého otca a malého brata, ktorý sa mu narodil 
v starobe. Jeho brat je už mŕtvy, zostal jediným dieťaťom svojej matky a otec ho 
miluje.‘ Ty si však svojim sluhom rozkázal: ‚Priveďte mi ho, aby som ho videl na vlastné 
oči.‘ My sme vtedy svojmu pánovi povedali: ‚Ten chlapec nemôže opustiť otca, lebo 
keby ho opustil, otec by zomrel.‘ Ty si však svojim sluhom povedal: ‚Ak s vami váš 
najmladší brat nepríde, neukazujte sa mi na oči!‘ Keď sme potom prišli k tvojmu sluhovi, 
nášmu otcovi, rozpovedali sme mu všetko, čo povedal môj pán. Náš otec povedal: 
‚Choďte znova a nakúpte trochu potravy.‘ Odpovedali sme mu: ‚Nemôžeme ísť, ak s 
nami nepôjde aj náš najmladší brat, inak nepôjdeme ani my. Bez neho sa totiž tomu 
mužovi nesmieme ukázať na oči.‘ Nato nám tvoj sluha, náš otec, povedal: ‚Vy viete, že 
moja žena mi porodila len dvoch synov. Jeden odo mňa odišiel a ja som povedal: »Iste 
ho divá zver roztrhala.« Už ho niet. Ak vezmete odo mňa aj tohto a na ceste by ho zastihlo 
nejaké nešťastie, v žiali by ste priviedli moje šediny do podsvetia.‘ Ako teda prídem k 
tvojmu sluhovi, môjmu otcovi, keď chlapec, na ktorom celou dušou lipne, s nami 
nebude? Keď zistí, že chlapca niet, zomrie. Tvoji sluhovia v žiali privedú šediny tvojho 
sluhu, nášho otca, do podsvetia. Tvoj sluha sa za toho chlapca svojmu otcovi zaručil: ‚Ak 
ti ho nedovediem späť, prehreším sa voči tebe, môjmu otcovi, na celý život.‘ Dovoľ teda, 
aby v otroctve u svojho pána zostal namiesto toho chlapca tvoj sluha a chlapec nech odíde 

so svojimi bratmi. Ako by som mohol prísť k svojmu otcovi, keby chlapec nebol so 
mnou? Mohol by som sa dívať na utrpenie, ktoré by postihlo môjho otca?“ 
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JOZEF SA DÁVA POZNAŤ 
Jozef sa už nemohol zdržať. Zvolal na všetkých, čo stáli okolo neho: „Všetci odíďte!“ 
Nikto teda nebol pri tom, keď sa Jozef dal poznať svojim bratom. Potom sa hlasito 
rozplakal. Počuli to Egypťania a počul to aj faraónov dom. Jozef potom povedal 
svojim bratom: „Ja som Jozef! Žije ešte môj otec?“ Jeho bratov to však natoľko 
ohromilo, že neboli schopní povedať ani slovo svojmu bratovi. Jozef ich vyzval: 
„Pristúpte ku mne!“ Keď k nemu pristúpili, povedal: „Ja som Jozef, váš brat, ktorého 
ste predali do Egypta. Teraz sa však už netrápte a nech vás to nemrzí, že ste ma sem 
predali, lebo sem ma pred vami poslal Boh na záchranu života. Veď v krajine je už 
dva roky hlad a ešte päť rokov sa nebude orať ani žať. Boh ma poslal pred vami, aby 
som vám v krajine pripravil zásoby a aby ste sa dožili veľkej záchrany. Nie vy ste 
ma poslali sem, ale Boh. On ma ustanovil za faraónovho poradcu, za pána celého 
svojho domu a za vládcu celého Egypta. Rýchlo sa vráťte k môjmu otcovi a povedzte 
mu: ‚Toto hovorí tvoj syn Jozef: Boh ma ustanovil za pána celého Egypta. Príď ku 
mne; neotáľaj! Budeš bývať v kraji Gošen, teda blízko mňa, so svojimi synmi a 
vnukmi, so svojimi stádami, s dobytkom a so všetkým, čo máš. Tam sa postarám o 
teba, lebo ešte päť rokov potrvá hlad, aby si netrpel núdzu ani ty, ani tvoja 
domácnosť, so všetkým, čo máš.‘ Vy i môj brat Benjamín vidíte, že som to ja, kto sa 
s vami zhovára. Povedzte otcovi, akú vážnosť mám v Egypte, o všetkom, čo ste 
videli. Ponáhľajte sa a priveďte ho sem.“ Padol svojmu bratovi Benjamínovi okolo 
krku, rozplakal sa a v jeho objatí plakal aj Benjamín. V plači pobozkal všetkých 
svojich bratov a len potom sa začali s ním zhovárať aj jeho bratia. Do faraónovho 
domu sa doniesla správa: „Prišli Jozefovi bratia.“ Potešilo to faraóna i jeho 
služobníkov. Faraón povedal Jozefovi: „Povedz svojim bratom: ‚Urobte toto: 
Naložte náklad na dobytok a choďte do Kanaánu. Vezmite otca i svoje rodiny a 
príďte ku mne; dám vám to najlepšie, čo má Egypt; budete užívať najlepšie plody 
krajiny.‘ Prikáž im: ‚Urobte toto: Z Egypta si vezmite vozy pre svoje deti a ženy; 
dovezte otca a príďte. Nežiaľte nad ničím, čo opustíte, lebo dostanete to najlepšie, čo 
dáva Egypt.‘“ Synovia Izraela tak aj urobili. Jozef im na faraónov príkaz dal vozy a 
obživu na cestu. Každému z nich dal sviatočné šaty. Benjamínovi však daroval tristo 
strieborniakov a pätoro sviatočných šiat. Svojmu otcovi poslal toto: desať oslov 
naložených tými najlepšími egyptskými plodinami, desať oslíc naložených obilím, 
chlebom a jedlom pre otca na cestu. Potom bratov prepustil. Keď odchádzali, povedal 
im: „Len sa cestou nehádajte!“ Odišli teda z Egypta a prišli do Kanaánu k svojmu 
otcovi Jákobovi. Oznámili mu: „Jozef ešte žije, ba vládne celému Egyptu.“ Otcovho 
srdca sa to však nedotklo, lebo neveril. Vyrozprávali mu všetko, čo im povedal Jozef. 
Keď však Jákob uvidel vozy, ktoré poslal Jozef, aby ho odviezli, vtedy mu ožil 
duch. Nato Izrael zvolal: „Stačí, že môj syn Jozef žije! Pôjdem, aby som ho ešte pred 
smrťou uzrel.“ 


