
 

FARSKÉ OZNAMY (14.2.2021 – 21.2.2021) 
6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Aj keď sa nemôžete zúčastniť na sv. omšiach osobne, spojte sa s nami aspoň duchovne,  
sledovaním vysielania sv. omše naživo z farského kostola v Lokci  

alebo sledovaním sv. omše cez média, či spoločnou modlitbou v rodine pri hromničnej sviečke. 
 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
15.2.2021 

Pondelok 6. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

BPZ pre Pavla na úmysel kňaza 

UTOROK 
16.2.2021 

Utorok 6. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 - vysielaná 
+ Lenka Majdová 

BPZ pre Petra a Štefániu 

STREDA 
17.2.2021 

POPOLCOVÁ STREDA 
Deň pokánia a prísneho pôstu. 

18:00 - vysielaná 
BPZ pre Romana 

+ Elena Madleňáková 

ŠTVRTOK 
18.2.2021 

Štvrtok po Popolcovej strede,  
féria 

BPZ pre Antona č. 688 
+ Jozef, Flóra a rodičia 

(Lokca) 

PIATOK 
19.2.2021 

Piatok po Popolcovej strede,  
féria 

18:00 - vysielaná 
+ Ján, Dušan a Ján 

Oščadnický 
poď. za 40 r. ž. Petra 

SOBOTA 
20.2.2021 

Sobota po Popolcovej strede,  
féria 

BPZ pre Pavla a Máriu  
s rodinou 

+ Jozef a Žofia Svobodovi 
a rodičia (Lokca) 

NEDEĽA 
21.2.2021 

1. PÔSTNA NEDEĽA 
9:00 - vysielaná 
za ľud farnosti 

+ Peter Socha 

1. Verejné bohoslužby sa nekonajú do odvolania. Pripomíname, že platí dišpenz od účasti na svätých 
omšiach v nedele a prikázané sviatky. 

2. Z farského kostola sme začali vysielať cez internet sv. omše. Link na prenos je v úvode webstránky 
farnosti. 

3. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť s maximálnym počtom 6 účastníkov v interiéri aj exteriéri 
vrátane kňaza a podmienené je dodržaním hygienických opatrení. 

4. V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť sviatosti zomierajúcemu. 
5. Na kostol darovali mladomanželia Jozef a Anna Zábel 100 €. PBZ. 
6. Popolcovou stredou vstupujeme do Pôstneho obdobia. V tento deň je prísny pôst, to znamená iba 

raz do dňa sa dosýta najesť a dva razy niečo prejesť. Tento prísny pôst viaže všetkých od 18. do 60. 
roku života. V tento deň sa zároveň zdržiavame mäsitého pokrmu, ktoré nemožno nahradiť iným 
skutkom pokánia. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života až do svojej 
smrti.  

7. Krížová cesta bude v piatok vysielaná po skončení sv. omše.  
8. Riaditeľ Spolku sv. Vojtecha Ivan Šulík poslal poďakovanie členom spolku v Lokci za finančný dar a 

podporu. Zároveň praje hojnosť Božích milostí a požehnanie. 
9. Slovenská katolícka charita pripravila aj v tomto roku ďalší ročník kampane Pôstna krabička pre 

Afriku. Viac informácií nájdete na plagáte a webstránke www.postnakrabicka.sk. Pôstne krabičky budú 
k dispozícii v predsieni kostolov. Zároveň v predsieni nájdete aj spoločnú krabičku, do ktorej môžete 
priamo prispieť.  

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ LOKCA  
Trojičné námestie 5/9, 029 51 Lokca 

tel.: 043/559 12 26, email.: farnost@rkclokca.sk, web: www.rkclokca.sk 



10. Diecézny administrátor povzbudzuje všetkých mladíkov a slobodných mužov, ktorí cítia v sebe 
povolanie ku kňazstvu, aby sa nebáli v príhodnom čase zdôveriť sa so svojim povolaním svojmu 
farárovi alebo kňazovi, ktorému dôverujú. Termín podania prihlášky do kňazského seminára je 
najneskôr do 28. februára 2021. 

11. Diecézny administrátor nás všetkých povzbudzuje k modlitbám za čo najskoršie zlepšenie 
situácie, aby sme sa mohli stretávať aspoň v obmedzenom počte pri slávení liturgie. 

12. Od Popolcovej stredy začína Pôstne obdobie, kedy sa pripravujeme na umučenie a zmŕtvychvstanie Pána 
Ježiša. Ako farnosť sa chceme spoločne pripraviť na slávenie Veľkej noci. Ponúkame vám Pôstny 
kalendár 2021. V ňom sa nachádza na každý deň rozpis čítania zo Starého zákona z 1. knihy 
Samuelovej, modlitba Krížovej cesty, dobré skutky a sebazápory. Po splnení úlohy daného dňa si môžete 
vyfarbiť políčko. Pôstny kalendár a Pôstna modlitba je k dispozícii na webstránke farnosti a v predsieni 
kostolov v nedeľu a v Popolcovú stredu.  

13. Na webstránke farnosti každý piatok a nedeľu zverejníme obrázok zastavenia krížovej cesty. Deti, 
ktoré sa pomodlia krížovú cestu, si ho môžu stiahnuť a vyfarbiť. Postupne si takto môžu vytvoriť celú 
krížovú cestu. 

 
UZDRAVENIE Z VYLÚČENIA PRE SPOLOČENSTVO 

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 1, 40 – 45) ponúka príbeh uzdravenia malomocného.  
Z pohľadu liturgického roka sa touto nedeľou lúčime na dlhší čas s nedeľami v cezročnom období, pretože od 

stredy začína pôstne obdobie, po skončení ktorého vstúpime do veľkonočného obdobia. Do cezročného obdobia sa 
opäť vrátime až koncom mája.  
Izolácia  

Tretiu nedeľu za sebou sme svedkami úryvkov z Markovho evanjelia, ktoré hovoria o rôznych uzdraveniach, 
ktoré vykonal Boží Syn:  uzdravenie človeka posadnutého nečistým duchom; uzdravenie Petrovej testinej a v dnešnú 
nedeľu je to uzdravenie človeka trpiaceho na malomocenstvo.  Táto „rozmanitosť“ chce poukázať na Ježišovu božskú 
moc, ktorá všemocne stojí nad všetkým a žiadna telesná ani duchovná sila jej nedokáže odporovať.    

V našej dnešnej kultúre môže na prvý pohľad vyznieť príbeh o uzdravení z malomocenstva ako vzdialený. 
V Európe sa nestretávame s touto chorobou, hoci v iných častiach sveta ešte stále jestvuje. Tragickosť choroby 
nespočíva iba v jej telesnej stránke, ale obsahuje v sebe aj vážny sociálny problém, ktorým bolo vylúčenie zo 
spoločnosti. V nedeľnom prvom čítaní počujeme len krátky úryvok z 13. kapitoly starozákonnej knihy Levitikus, 
ktorá  sa venuje veľmi podrobnému preskúmaniu človeka, u ktorého vzniklo podozrenie na túto chorobu a prijatým 
opatreniam.  

Ak sa potvrdilo ochorenie, jednotlivec musel byť izolovaný a zdržiavať sa mimo spoločnosti. To nám už začína 
výrazne pripomínať našu súčasnú pandemickú situáciu a zrazu príbeh z Markovho evanjelia dostáva pre nás až osobný 
aktuálny význam.  Všetci totiž na vlastnej koži zažívame lockdown, karanténu, zákaz vychádzania a „bezkontaktná“ 
už nie je len platba, ale aj vzťahy, ba dokonca bohoslužby cez obrazovku. Začínajú vznikať a pribúdať psychické 
problémy detí a dospelých, ktoré nie sú spôsobené chorobou, ale izoláciou a životom v bubline. Malomocný človek 
v evanjeliovom príbehu bol odsúdený na totálnu niekoľkoročnú izoláciu až do vyliečenia, čoho, žiaľ, sa nemusel 
dožiť.  
Boží dotyk  

Biblisti poukazujú na porušenie zákazu zo strany muža, ktorý vychádza z izolácie  a spontánne sa priblížil 
k Ježišovi, v ktorom vidí jedinú záchranu. Je to odkaz evanjelistu pre čitateľov, aby mali odvahu vyhľadať Božieho 
Syna aj v zúfalých a neriešiteľných situáciách. Samozrejme, hneď sa vynára otázka, či nám nehrozí, že Pána Boha 
hľadáme iba v situáciách krízy... Všimnime si však, s akou prosbou sa muž obracia na Krista. Neprosí o uzdravenie. 
Prosí o očistenie: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“  Môžeme byť zdraví, a predsa hriechom vzdialení od Boha a od 
blížnych. Prosbou o očistenie žiada o znovuzačlenenie do vzťahu s Bohom a s blížnym. Evanjelista Marek nezachytil 
iba slová, ale aj Ježišov výraz, sprievodné gestá, ktoré sú mimoriadne dôležité pre pochopenie príbehu: „Ježiš sa 
zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho.“ V prvom rade je to sloveso „zľutoval sa.“ Grécky výraz 
„splanchnízomai“ označuje „pohyb čriev.“ Z Ježišovej strany ide o vyjadrenie súcitu, resp. súcitného 
pohybu. V Ježišovi Kristovi Boh ukazuje svoju ľudskú tvár, svoju blízkosť. Slovami novozákonného Listu Hebrejom 
môžeme povedať: „Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo 
všetkom okrem hriechu. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a 
pomoc v pravom čase.“ (Hebr 4, 15 - 16)  



Druhým dôležitým výrazom je „dotkol sa ho“. Podľa predpisov Mojžišovho zákona sa človek dotykom 
s nečistým, v našom prípade s malomocným, sám stával nečistým, a teda vylúčeným s účasti na spoločenskom či 
náboženskom živote až do doby očistenia. Kristus sa „vystavil“ z pohľadu vtedajších židovských zákonov tomuto 
znečisteniu. Urobil tak aj pri uzdravení Petrovej testinej, ktorú chytil za ruku. Avšak nie Ježiš sa nakazil, jeho dotyk 
uzdravuje. Niet takej sily na svete, hriechu, zloby, ktorá by dokázala kontaminovať Boha. Božia milosť uzdravuje, 
dekontaminuje, očisťuje od každej zloby. Kristus prišiel, aby nás opätovne začlenil do vzťahu s Bohom, aby z nás 
urobil Božích synov a dcéry, aby z nás navzájom urobil bratov a sestry. Nech naše vzťahy v rodinách a spoločenstvách 
sú skutočne dôkazom, že žijeme životom Božích detí.  
Je tu Mesiáš  

Pán Ježiš dáva uzdravenému príkaz: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines 
za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš – im na svedectvo.“ Pre pochopenie týchto slov je potrebné znova sa 
pozrieť do už spomínanej 13. kapitoly knihy Levitikus.  

V nej má totiž kňaz veľmi dôležité poslanie preskúmať zdravotný stav človeka a vyhlásiť ho za čistého alebo 
nečistého. Hneď nasledujúca 14. kapitola popisuje, akým spôsobom má uzdravený priniesť obetu. Vidíme však 
zásadný rozdiel medzi Ježišom Kristom a kňazmi v jeruzalemskom chráme. Kňaz dokázal preskúmať človeka a 
oznámiť jeho stav. Nedokázal ho však uzdraviť. Napriek výsade tejto služby, nemal dar uzdravovať, ktorý je darom 
od Pána, nie z nejakého úradu. Preto Ježišove slová „im na svedectvo“ sú odkazom na príchod mesiášskych čias. Je 
tu Pánov Pomazaný (v hebrejčine Mesiáš), ktorý dokáže nielen oznámiť očistenie, ale ho spôsobiť! 
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