
 

FARSKÉ OZNAMY (1.11.2020 – 08.11.2020) 
VŠETKÝCH SVÄTÝCH 

POČAS TÝŽDŇA BUDÚ ODSLÚŽENÉ SV. OMŠE SÚKROMNE  
NA NASLEDUJÚCE ÚMYSLY. 

Aj keď sa nemôžete zúčastniť na sv. omšiach osobne, spojte sa s nami aspoň 
duchovne, spoločnou modlitbou v rodine (pri hromničnej) sviečke alebo  

počas sledovania sv. omší v TV LUX či Rádia Lumen. 
 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR 
P. FARÁR HOLÍK 

(LOKCA) 
P. KAPLÁN JAMRICH 

(ŤAPEŠOVO) 

PONDELOK 
2.11.2020 

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH 
VERNÝCH ZOSNULÝCH 

+ Štefan, František 
Kubolek a Bernadeta 

Borovčíková 
+ za duše v očistci 

UTOROK 
3.11.2020 

Utorok 31. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

+ z rod. Bakoš a 
Kramarčík  

+ Eduard 

STREDA 
4.11.2020 

Sv. Karola Borromejského, 
biskupa, spomienka 

+ Vladimír Čajka a rodičia + Juraj, Johana a deti 

ŠTVRTOK 
5.11.2020 

Štvrtok 31. týždňa v Cezročnom 
období, féria 
Prvý štvrtok v mesiaci. 

+ Helena Buknová 
+ z rod. Hvoľka, Rošťák a 

Socha 

PIATOK 
6.11.2020 

Piatok 31. týždňa v Cezročnom 
období, féria 
Prvý piatok v mesiaci. 

+ Terézia, František 
a Jozef Kurta 

+ František Pepucha 

SOBOTA 
7.11.2020 

Panny Márie v sobotu 
ľub. spomienka 
Prvá sobota v mesiaci. 

+ Ignác 
+ Bernadeta Borovčíková 

(Lokca) 

NEDEĽA 
8.11.2020 

32. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

za ľud farnosti + Štefan a rodičia 

 
1. Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 28. októbra 2020, ktoré predlžuje 

obmedzenie pohybu do 8. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné 
slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj 
naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť 
podľa doteraz platných pravidiel (jedna osoba na 15 m2). 

2. Na slávenie obradov krstu, sobáša a pohrebu platia tieto nariadenia: 
 v kostole môže byť 1 osoba na 15 metrov štvorcových 
 v kostole v Lokci môže byť prítomných 17 ľudí vrátane kňaza a asistencie 
 v kostole v Ťapešove môže byť prítomných 16 ľudí vrátane kňaza a asistencie 
 vonku nie je obmedzený počet osôb, potrebné je ale dodržať dvojmetrové rozostupy a mať 

prekryté horné dýchacie cesty 
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3. V stredu 28. októbra 2020 zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Pohreb bude v utorok 
3. novembra na Spišskej Kapitule. O 10:00 bude pohrebná svätá omša v Katedrále svätého Martina a 
po nej bude telo zosnulého biskupa pochované na cintoríne na Spišskej Kapitule. Vzhľadom na aktuálnu 
situáciu s ochorením Covid-19 a vzhľadom na obmedzenia s tým spojené sa na rozlúčke s diecéznym 
otcom biskupom Štefanom zúčastní iba jeho najbližšia rodina, biskupi Slovenska a najbližší 
spolupracovníci z radov kňazov a laikov, ktorí budú konkrétne oslovení. Prenos pohrebných obradov 
bude zabezpečený prostredníctvom TV LUX a Rádia Lumen. Pamätajme na nášho zosnulého biskupa 
vo svojich modlitbách.  

4. Za spišského diecézneho administrátora bol zvolený spišský pomocný biskup Mons. Ján Kuboš. 
Nový diecézny administrátor pozýva kňazov a veriaci ľud Spišskej diecézy k častej modlitbe za 
vyvolenie nového diecézneho biskupa Spišskej diecézy. 

5. V pondelok 2.11. sa uskutoční kampaň Sviečka za nenarodené deti. Spomeňme si v tento deň zapálením 
sviečky (napr. v okne) a modlitbou aj na nenarodené deti, ktoré zomreli ešte pred pôrodom. 

6. Na webstránke farnosti nájdete Liturgiu domácej cirkvi pre rodiny na 1. a 2. novembra. 
 

OHLÁŠKY PRED PRIJATÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA 
Lokca: 

 Richard Romaňák, syn Ľubomíra a Jany rod. Janšovej, bývajúci v Lokci 
a Žaneta Fuckuláková, dcéra Františka a Márie rod. Brnkaľákovej, bývajúca v Babíne (3x). 

 

 



BLAHOSLAVENSTVÁ - JEŽIŠOVA CESTA ŠŤASTIA 
Evanjeliový úryvok slávnosti Všetkých svätých (Mt 5, 1 – 12) prináša Ježišove blahoslavenstvá. 

Vo Svätom písme svätosť patrí výlučne Bohu. Hebrejské slovo „svätý“ = „kadoš“ znamená „oddelený, 
odlišný.“ Boh je odlišný ako svet. Boh nie je „svetácky“, Boh nie je stvorením. Je iný, odlišný od 
akéhokoľvek bytia. Preto aj jeho láska je odlišná od pozemskej. Keď Boh pozýva človeka k svätosti, pozýva 
ho k tomu, aby sa ním nechal formovať. Znamená to zveriť sa do Božích rúk. Práve to vyjadrujú 
blahoslavenstvá.   

Keď sa vo Svätom písme hovorí o blahoslavenstve, hovorí sa o šťastí. Nejde však o nejaký 
emocionálny zážitok, ale skôr celkový stav naplnenia a zmysluplnosti vlastného života.   

Blahoslavenstvá sú zhrnutím života samotného Krista. On je tichý, pokorný a čistý srdcom, je 
milosrdný, ale aj prenasledovaný pre spravodlivosť. Blahoslavenstvá nás pozývajú vstúpiť do tajomstva 
samotného Ježiša Krista a vytvoriť s ním jednotu.  
Iné kritéria šťastiac 

Pri počúvaní blahoslavenstiev spoznávame, že v nich sa odzrkadľuje pravý obraz človeka. Je to 
postupné odkrývanie pôvodnej krásy obrazu, ktorý medzitým prekryli vrstvy dejín ľudstva i osobných 
dejín života každého z nás. Pri hlbokom vniknutí do ducha blahoslavenstiev pochopíme, že sú ozvenou nášho 
„ja“. Usilujme sa uvádzať ich do nášho každodenného života.  

Blahoslavenstvá otvárajú prvú z Ježišových rečí v Matúšovom evanjeliu, ktorou je Reč na vrchu (Mt 
5 – 7).  Je to radostný začiatok, aj keď odlišný, než by sme očakávali. Je iný podľa zaužívaných predstáv, 
keď za šťastných považujeme ľudí bohatých a zdravých. Skúsenosť nám však hovorí, že neraz mnohí bohatí 
a zdraví boli vnútri nešťastnými ľuďmi. Kristus nás pozýva nazerať na náš život Božím pohľadom.  

Ježišove blahoslavenstvá sú však odlišné aj od vtedajších židovských predstáv. V Starom zákone je 
blahoslaveným ten, kto zachováva Pánove predpisy a rozjíma o nich (porov. Ž 1). Namiesto toho Pán Ježiš 
vyhlasuje blahoslavenými tých, ktorí sú tichí, plačúci, milosrdní… Vidíme, že nejde o rozkaz „buďte 
milosrdní“, ale ohlásenie „blahoslavení milosrdní, lebo...“ Naša viera nie je v prvom rade plnenie rozkazov, 
ktoré dal Boh. Je to pozvanie byť ako Boh.  
Prítomná budúcnosť  

Je zaujímavé, že blahoslavenstvá končia takmer výlučne budúcim časom: „budú potešení, budú 
dedičmi zeme, dosiahnu milosrdenstvo...“ Je to v protiklade so staviteľmi terajšej spoločnosti. Pán Ježiš 
prevracia ľudské kategórie šťastia, ktoré sú neraz príliš pozemské, svetské, naviazané na ľudské predstavy, 
bez Boha (bezbožné...).    

Boží Syn nehovorí o úspešných, vzdelaných, chytrých... Vyzdvihuje chudobných, plačúcich, 
prenasledovaných... Spoločenstvo svojich učeníkov buduje na uholnom kameni, ktorý „stavitelia zavrhli“ 
(porov. Mt 21, 42). Blahoslavenstvá sú nastaveným zrkadlom aj pre dnešnú dobu, ktorá chce budovať 
spoločnosť na „valcujúcich“ charakteroch a „dominantnom“ správaní.   

Ak sa pri blahoslavenstvách používa budúci čas (budú nasýtení, budú ich volať Božími synmi), Pán 
Ježiš tým vyjadruje, že budúcnosť človek nemá v rukách, tá patrí jedine Bohu. Budúcnosť dokážeme naplniť 
iba v spojení s Bohom. Vtedy sme skutočne šťastní – blahoslavení. Prvé a ôsme blahoslavenstvo má rovnaké 
zakončenie, ktoré je uvedené v prítomnom čase: „lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ Znamená to, že všetky 
vymenované aspekty šťastia sú odrazom jediného – mať nebeské kráľovstvo a to sa uskutočňuje už teraz. 
Budúcnosť teda patrí tým, ktorí svoju prítomnosť žijú s Bohom.  
autor: František Trstenský                zdroj: postoj.sk  
 

 
 


