
 

FARSKÉ OZNAMY (28.2.2021 – 7.3.2021) 
2. PÔSTNA NEDEĽA 

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 
1.3.2021 

Pondelok po 2. pôstnej nedeli, 
féria 

na úmysel kňaza 
BPZ pre Albína a Máriu 

(Lokca) 

UTOROK 
2.3.2021 

Utorok po 2. pôstnej nedeli, 
féria 

18:00 - vysielaná 
+ Martin Vajdiar 

+ Jozef, Johana a Anton 
Balák 

STREDA 
3.3.2021 

Streda po 2. pôstnej nedeli, 
féria 

na úmysel kňaza 
+ Jozef a Mária Jozefčík 

a rodičia (Lokca) 

ŠTVRTOK 
4.3.2021 

Štvrtok po 2. pôstnej nedeli, féria 
Prvý štvrtok v mesiaci. 

18:00 - vysielaná 
+ František Vajdiar 

+ Johana a Ignác Slovík a 
deti 

PIATOK 
5.3.2021 

Piatok po 2. pôstnej nedeli, féria 
Prvý piatok v mesiaci. 

18:00 + KC - vysielaná 
+ Štefan Vraštiak 

+ Vladimír, Ján a Karol 

SOBOTA 
6.3.2021 

Sobota po 2. pôstnej nedeli, féria 
Prvá sobota v mesiaci. 

7:00 +fatimská- vysielaná 
+ kňaz Peter Zábel 

+ Anton a Helena Vajdiar, 
deti, súrodenci, rod.(Lokca) 

NEDEĽA 
7.3.2021 

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

13:00 KC - vysielaná 
na úmysel kňaza 

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 vysielame 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. 
4. V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť sviatosti zomierajúcemu. 
5. Krížová cesta bude vysielaná. Dnes o 13:00 hod a v piatok po skončení sv. omše.  
6. Minulú nedeľu sa pri zbierke na charitu vyzbieralo a odoslalo 800,- €. Všetkým darcom srdečné PBZ.  
7. Kto má záujem ešte podporiť služby charity, môže tak urobiť zaslaním ľubovoľnej sumy na číslo 

účtu SK26 0200 0000 0031 4349 8655, VS: 804052. Prípadne je možné na tento účel poslať darcovskú 
sms správu v tvare DMS DAR na telefónne číslo 877 (cena darcovskej sms je 2 € v sieti O2, Orange a 
Telekom).  

8. Zároveň počas pôstu prebieha zbierka Pôstna krabička pre Afriku. Pôstne krabičky sú k dispozícii 
v predsieni kostolov.  

9. Počas pôstu vytrvajme v čítaní Sv. písma 1. knihy Samuelovej a v uskutočňovaní Pôstneho kalendára. 
Pôstny kalendár je k dispozícii na webstránke farnosti a v predsieni kostolov.  

10. Deti si môžu postupne z webstránky farnosti sťahovať a následne vymaľovať jednotlivé zastavenia 
krížovej cesty. Už vymaľované zastavenia nám môžete poslať na farský mail, najlepšie ak budú 
naskenované, ale môžu byť aj odfotené. My sa vaša dielka pokúsime postupne zverejňovať už počas 
krížových ciest.  

11. Chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli a prispievajú na potreby kostola aj počas pandémie. PBZ.  

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

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



ZASTAVIŤ SA PRI PRAMENI DOBRA, POKOJA A RADOSTI 
Evanjeliový úryvok Druhej pôstnej nedele (Mk 9, 2 – 10) prináša príbeh Pánovho premenenia na vrchu 

v prítomnosti starozákonných postáv Mojžiša a Eliáša.  
Prvé dve pôstne nedele majú vždy tie isté evanjeliové témy: Ježišovo pokúšanie a premenenie na 

vrchu. Zvyšné tri pôstne nedele sa evanjeliové úryvky rôznia podľa príslušného liturgického roka.   
Premenenie ako Pánov deň   

Celý príbeh začína časovým údajom „o šesť dní“, ktorý sa, žiaľ, v liturgickej úprave textu nespomína. 
Tým, že evanjelista uviedol presný chronologický údaj, má to v texte svoj význam.  Ide o odkaz na siedmy 
deň, ktorý je dňom Božieho požehnania a plnosti. Totiž Pánovo premenenie je anticipáciou jeho vzkriesenia. 
Na konci nedeľného úryvku je o tom výslovná zmienka.  Ako kresťania každú nedeľu slávime Pánov deň – 
deň jeho víťazstva nad smrťou.  Kým pracovný týždeň je naplnený ťažkosťami, prácou, riešením 
každodenných problémov, siedmy deň je dňom Pána, zasvätenia, upriamenia pozornosti na duchovné 
skutočnosti v našom živote.  

Udalosť Pánovho premenenia môžeme čítať aj v tejto perspektíve. Je to stretnutie s Bohom vo svetle, 
ktoré prežaruje temnoty nášho života. Je to zvolanie Petra: „Rabbi, dobre je nám tu“, ktoré by v Pánov deň 
malo byť aj naším zvolaním. Pre židovský národ má ich siedmy deň – sobota/šabat výnimočné postavenie. 
Slávia ho ako príchod kráľovnej do ich domácnosti. Predstavme si, že do nášho príbytku by mal vstúpiť kráľ 
alebo prezident. Určite by všetko bolo vyblýskané, vyčistené, boli by sme sviatočne oblečení a  s radostným 
srdcom a so vzrušením by sme očakávali príchod vzácneho hosťa. Nedeľa je Pánov deň, keď vzkriesený 
Kristus prichádza k nám. Hoci pôstne obdobie je časom pôstu a pokánia, do 40-tich pôstnych dní sa nedele 
nezapočítavajú. Nedeľa má svoj slávnostný charakter aj v pôstnom čase.  
Proroci Starého zákona  

Mojžiša a Eliáša spája spoločná túžba vidieť Boha. Mojžiš na svätom vrchu Sinaji žiadal Pána: „Daj 
mi vidieť svoju slávu!“ (Ex 33, 18) Boh mu odvetil: „Postavím ťa do skalnej trhliny a položím na teba svoju 
ruku, kým neprejdem. Potom svoju ruku odtiahnem a ty ma uvidíš odzadu. Ale moju tvár nesmie nik 
vidieť!“ (Ex 33, 22 – 23) Eliáš putoval 40 dní a 40 nocí k tomu istému vrchu, ktorý sa nazýva aj Horeb (1 Kr 
19, 9). Vystúpil na vrch a mal šokujúcu skúsenosť. Boh sa mu nezjavil ani vo vetre, ani ohni, ani 
v zemetrasení, ale v jemnom vánku. Eliáš porozumel, že Boh nie je taký, akého si predstavoval. Teraz 
obidvaja konečne vidia Božiu tvár v Ježišovi z Nazareta. Ich túžba je splnená. To, čo sa písalo v Starom 
zákone, bolo iba prípravou, teraz nastáva plnosť zjavenia.  

Je tu ešte jeden rozmer, ktorý spája Mojžiša  a Eliáša s Ježišom Kristom. Mojžiš a Eliáš boli 
vyslancami Boha a trpeli a v utrpení zažili Božiu spásu.  Títo spravodliví muži Starého zákona zažili 
odmietnutie zo strany vlastného národa. Týmto spôsobom sa anticipuje aj príbeh Ježiša Krista, ktorí skončí 
na kríži.  
Túžba zastaviť sa  

Peter navrhne postaviť stánky. Peter sa chce zastaviť, lebo ten, kto postaví stan, chce sa na istom 
mieste zdržať. Apoštol tým vyjadril túžbu, aby táto chvíľa trvala čo najdlhšie, aby nepominula. Keď zažijeme 
hlbokú duchovnú skúsenosť, chceme si ju uchovať. Keď počúvame evanjelium, podvedome dávame súhlas 
s tým, čo nám Ježiš zjavuje, pretože sme dobrí a naše srdcia nám hovoria, že skutočným človekom je ten, kto 
miluje a otvára srdce pre potreby druhých. Apoštoli by radi zostali na vrchu, vzdialení od každodenných 
problémov. Možno aj my niekedy prežívame niečo podobné. V našej modlitbe sme pri prameni dobra, pokoja 
a radosti a nechceme sa vrátiť do života, v ktorom sú rodinné nezhody, konflikty v práci, hádky v spoločnosti. 
Zdravý vzťah s Bohom však nikdy nevedie k izolácii. Na konci príbehu Pán Ježiš ponúka riešenie: zobrať 
každý deň svoj kríž a nasledovať ho. Boh má moc premeniť aj naše utrpenie, aby sa stalo plodným, aby bolo 
požehnaním. Nebojme sa zveriť mu svoje životy.   

Vo Svätom písme zaznieva nebeský hlas často vtedy, keď svätopisci chcú ukázať, ako sa Boh pozerá 
na veci. Nebeský Otec takto vidí Ježiša z Nazareta – ako svojho milovaného Syna. Zaznieva dôležitá výzva: 
„Počúvajte ho!“ Izraelský národ si až dodnes pripomína Boží príkaz: „Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán 
jediný! A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou 



silou.“ (Dt 6, 4 – 5) Teraz zaznieva výzva počúvať Syna. Ide o zásadnú vec. Ak sa pozrieme na Krista, vidíme 
Boha, ak počúvame Krista, počúvame Boha.   
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 

 
 

DOKONALÁ ĽÚTOSŤ A ODPUSTENIE HRIECHOV 
Kto by potreboval odpustenie hriechov, nech si vzbudí dokonalú ľútosť, ktorá odpúšťa všedné 

i smrteľné hriechy. Veľmi pekne to vysvetlil vo svojej kázni pápež František: 
„Ak nenájdeš kňaza, aby si sa vyspovedal, hovor k Bohu, tvojmu Otcovi a povedz mu pravdu: „Pane, 

vyviedol som toto, toto a toto... Prepáč mi“ a pros o odpustenie s celým srdcom, so skutkom ľútosti a sľúb 
mu: „Neskôr sa vyspovedám, no teraz mi odpusť“. A v tej chvíli sa vraciaš do Božej milosti. 

Ako nás to učí Katechizmus, ty sám môžeš pristúpiť k prijatiu Božieho odpustenia, keď nemáš po 
ruke kňaza. Pomysli si: teraz je tá chvíľa! A toto je ten správny moment, vhodný okamih. Dobre si vykonajme 
úkon ľútosti, a takto sa naša duša stane bielou ako sneh.“ 

Svätý Otec sa odvoláva na príslušné články Katechizmu Katolíckej cirkvi: „Medzi úkonmi kajúcnika 
je na prvom mieste ľútosť. Je to «bolesť duše nad spáchaným hriechom a jeho zavrhnutie s predsavzatím 
viac nehrešiť» (KKC 1451). Katechizmus tu cituje Tridentský koncil. Ďalej hovorí o účinkoch dokonalej 
ľútosti: 

„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť 
z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných 
hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné“ (KKC 
1452). 

To znamená, že hoci ešte len čakáme na najbližšiu možnosť prijať rozhrešenie od kňaza, úkonom 
dokonalej ľútosti sa nám už v tej chvíli dostáva odpustenie. Potvrdil to už Tridentský koncil, ktorý uvádza, 
že ľútosť sprevádzaná predsavzatím vyspovedať sa „zmieruje človeka s Bohom už prv než reálne túto 
sviatosť prijme“ (Doctrina de sacramento Paenitentiae, 4. kap.).“ 

zdroj: tkkbs.sk 
 
 

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY V ČASE PANDÉMIE 
Apoštolská penitenciária už v piatok 20. marca 2020 vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie 

plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým 
veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia. 

Tí najviac ohrození môžu získať plnomocné odpustky už po modlitbe Kréda (Verím v Boha), 
Otčenáša a Zdravasu v spojení s túžbou po splnení obvyklých podmienok získania odpustkov hneď ako to 
len bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj 
zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých 
na Covid-19. 

Ostatní si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností, ako sú: návšteva Najsvätejšej sviatosti či 
eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu pomodliť 
ruženec, Krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre 
chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.  

Plnomocné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez 
možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum – v tomto prípade sa odporúča uctiť si 
Ukrižovaného Ježiša či kríž. 

zdroj: tkkbs.sk 
 

 

 

 

 



AKO ČIERNY MOR ZMENIL MODLITBU ZDRAVAS MÁRIA 
Kresťania dodali „pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej“ uprostred Čierneho moru.  
Modlitba Zdravas Mária, ktorú sa kresťania modlia po stáročia, sa skladá z dvoch hlavných častí. Prvá 

časť modlitby je odvodená z udalosti Zvestovania, keď anjel Gabriel pozdravil Máriu slovami: „Zdravas, 
milosti plná, Pán s tebou!“ (Lk 1,28) Ďalšia časť modlitby je prevzatá z udalosti, keď Panna Mária navštívila 
Alžbetu a Alžbeta ju pozdravila slovami: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života!“ 
(Lk 1,42)  

Najprv bola modlitba známa ako „Pozdrav blahoslavenej Panny“ a pozostávala iba z dvoch veršov 
spojených dohromady. Počas Čierneho moru (známeho aj ako „Čierna smrť“) sa však modlitba ďalej 
rozvíjala a pribudla druhá časť.  

Mnohí veria, že táto druhá časť („Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu 
smrti našej“) bola pridaná počas moru s prosbou o ochranu blahoslavenej Matky pred smrteľnou chorobou. 

Ctihodný Fulton J. Sheen vysvetľuje tento pôvod vo svojej knihe Prvá láska na svete.  
Keďže sa týka dvoch rozhodujúcich okamihov života: „teraz“ a „v hodinu našej smrti“, naznačuje to 

spontánny výkrik ľudí počas veľkej pohromy. Čierna smrť, ktorá spustošila celú Európu a zničila jednu 
tretinu jej populácie, prinútila veriacich, aby volali k Matke nášho Pána, aby ich chránila v čase, keď súčasný 
okamih a smrť boli takmer jedno.  

Expert na mariánsku oddanosť, o. Donald H. Calloway, potvrdzuje tento záver vo svojej 
knihe Šampióni ruženca a ďalej vysvetľuje: „Po čiernej smrti sa druhá polovica modlitby Zdravas Mária 
začala objavovať v breviári náboženských spoločenstiev, najmä v ráde mercedariánov, kamaldulov a 
františkánov… ľudia v 14. storočí veľmi potrebovali „nádejne naplnenú“ dimenziu druhej polovice modlitby 
Zdravas Mária. “  

Modlitba mala počas tohto bezútešného obdobia v Európe rôzne formy, ale bola oficiálne uznaná po 
uverejnení katechizmu z Tridentu a úplná modlitba bola potom zahrnutá do rímskeho breviára z roku 1568. 

V období veľkého utrpenia sa kresťania vždy obracali k Bohu a k tým svätým, ktorí sú mu najbližšie, 
v nádeji, že svojmu ľudu prinesie úľavu.  

zdroj: zastolom.sk 

 

MINISTROVA MODLITBA 
Ukážka modlitby, ktorá bola prednesená v Kansase, USA pri otvorení zasadania senátu. Zdá sa, že 

modlitba zahŕňa problémy celého ľudstva. Keď ministra Joeho Wrighta poprosili, aby otvoril nové zasadanie 
kansaského senátu, každý očakával, že bude nasledovať zvyčajná formálna úvodná reč, ale tu je to, čo 
vyrazilo dych mnohým: 

Nebeský Otec, prichádzame dnes pred Teba poprosiť Ťa o odpustenie a požiadať o riadenie a 
sprevádzanie. 

Vieme, že Tvoje Slovo hovorí: „Beda tomu, kto zlo nazýva dobrom“, ale to je presne to, čo sme 
urobili. 

Opustili sme našu duchovnú rovnováhu a prevrátili sme naše hodnoty. 
Vykorisťovali sme chudobných a nazvali sme to lotériou. 
Odmeňovali sme lenivosť a nazvali sme to prosperitou. 
Zabíjali sme našich nenarodených a nazvali sme to voľbou. 
Ospravedlnili sme tých, čo robia potraty a nazvali sme to opodstatneným. 
Zanedbávali sme disciplínu u našich detí a nazvali sme to budovaním ich osobnosti. 
Zneužívali sme moc a nazvali sme to politikou. 
Dychtili sme po susedovom postavení a nazvali sme to ambíciou. 
Zaplavili sme éter zneucťovaním a pornografiou a nazvali sme to slobodou vyjadrovania. 
Vysmievali sme sa zo starobylých hodnôt našich dedov a nazvali sme to tmárstvom. 
Preskúmaj nás, Bože a spoznaj dnes naše srdcia, očisti nás od každého hriechu a urob nás opravdivo 

a trvalo slobodnými. Amen!            zdroj: modlitba.sk 


