
 

FARSKÉ OZNAMY (7.3.2021 – 14.3.2021) 
3. 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 
8.3.2021 

Pondelok po 3. pôstnej nedeli, 
féria 

+ Ján a Žofia Sihelský 
+ Jozef a Mária Papán, deti 

a vnúčatá 

UTOROK 
9.3.2021 

Utorok po 3. pôstnej nedeli, 
féria 

18:00 - vysielaná 
+ Jozef, Filip a rodičia 

na úmysel kňaza 

STREDA 
10.3.2021 

Streda po 3. pôstnej nedeli, 
féria 

na úmysel kňaza na úmysel kňaza 

ŠTVRTOK 
11.3.2021 

Štvrtok po 3. pôstnej nedeli,  
féria 

18:00 - vysielaná 
+ Jozef Banas a rodičia 

+ Angela a Vendelín 

PIATOK 
12.3.2021 

Piatok po 2. pôstnej nedeli,  
féria 

18:00 + KC - vysielaná 
+ Ján, Angela a rodičia 

na úmysel kňaza 

SOBOTA 
13.3.2021 

Sobota po 2. pôstnej nedeli,  
féria 

+ Anton a Mária Kormaňák 
+ z rod. Feja a Roman 

(Lokca) 

NEDEĽA 
14.3.2021 

4. PÔSTNA NEDEĽA 
NEDEĽA LAETARE 

9:00 - vysielaná 
za ľud farnosti 

13:00 KC - vysielaná 
+ Štefan a Berta 

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. Ak potrebujete niečo vybaviť na farskom úrade, najprv sa prosím skontaktujte telefonicky na č. 043/559 12 26. 
6. Krížová cesta bude vysielaná. Dnes o 13:00 hod a v piatok po skončení sv. omše.  
7. Aj v tomto roku je možnosť darovať 2% z odvedených daní. Podporiť môžete aj cirkevné organizácie. Napr.: 

Diecézny katechetický úrad, Združenie kňazov Spišského biskupstva UNITAS, Nadáciu kňazského seminára 
biskupa Jána Vojtaššáka, Tlačivá na vyplnenie nájdete na webstránke farnosti.  

8. Úmysly na sv. omše na mesiac apríl, máj a jún môžete zapísať pomocou farského 
mailu farnost@rkclokca.sk, alebo telefonicky na číslo 043/559 12 26. Volať môžete od pondelka do soboty 
okrem utorka v čase od 9:00 hod. do 10:00 hod. Do mailu napíšte miesto, deň a úmysel. Tabuľky s úmyslami 
nájdete na farskej webstránke. Tabuľky budeme priebežne aktualizovať. Na deň označený hviezdičkami sa úmysel 
neberie. Milodar za sv. omšu (intenciu) dáte po skončení zákazu vychádzania alebo po odslúžení sv. omše. Milodar 
za sv. omšu neposielajte na farský účet. Prosíme, aby jedna rodina dala za toto obdobie maximálne dva úmysly 
sv. omší.   

9. Počas pôstu vytrvajme v čítaní Sv. písma 1. knihy Samuelovej a v uskutočňovaní Pôstneho kalendára.  
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 budeme vaše dielka 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 



ZJEDNOTIŤ SA S NOVÝM CHRÁMOM 
Evanjeliový úryvok Tretej pôstnej nedele (Jn 2, 13 - 25) podáva príbeh o tom, ako Pán Ježiš vyhnal z 

chrámu všetkých, ktorí znesväcovali Pánov príbytok. 
Herodes Veľký začal v roku 19 pred Kr. s rozsiahlou rekonštrukciou jeruzalemského chrámu a jeho 

nádvorí. Informácia Židov „46 rokov stavali tento chrám“ znamená, že prestavba skončila niekedy okolo 
roku 27 po Kr. Z historických prameňov sa dozvedáme, že obnova chrámu bola definitívne dokončená až  v 
roku 63 po Kr., tzn. iba 7 rokov pred jeho zničením Rimanmi.  
Ježišova Pascha 

Udalosť sa stala počas židovského sviatku Paschy. Toto je prvá z troch Ježišových sviatkov Paschy, 
ktorú výslovne uvádza evanjelista Ján (porov. Jn 6,4 a 11,55). Pascha bola najdôležitejším židovským 
sviatkom, ktorým si Židia raz v roku pripomínali vyslobodenie z Egyptského otroctva. Do Jeruzalema 
prichádzalo množstvo pútnikov z celej krajiny ako aj z iných častí sveta. 

Podľa odborníkov sa na sviatky počet obyvateľov Jeruzalema zvýšil z 50 000 na 180 000. V chráme 
kňazi zabíjali baránky, ktoré si potom rodiny pripravili na veľkonočnú večeru, tzv. seder. Od začiatku 
Jánovho evanjelia je Ježiš Kristus Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta (porov Jn 1, 29. 36). Práve v 
kontexte tohto židovského sviatku  je potrebné chápať celý príbeh vyčistenia chrámu. V našom úryvku sa 
hovorí o troch dňoch a o chráme Ježišovho tela, čo je odkazom na jeho smrť a zmŕtvychvstanie, ktoré sa 
udialo počas židovskej Paschy.  

Ďalší traja evanjelisti taktiež uvádzajú príbeh vyčistenia chrámu (Mt 21, 12 - 17, Mk 11, 15 - 19 a Lk 
19, 45 - 48). Medzi nimi a Jánom však jestvuje zásadný rozdiel v umiestnení celej udalosti. Matúš, Marek a 
Lukáš ju v svojich spisoch  kladú na samotný záver Ježišovho pôsobenia, niekoľko dní pred jeho umučením. 
Incident v chráme je pomyselnou „poslednou kvapkou“, po ktorej sa veľkňazi a zákonníci rozhodli, že Ježiša 
zabijú (porov. Mk 11, 18). V Jánovom evanjeliu je postavený na začiatok jeho verejnej činnosti.  Jána teda 
ani tak nezaujíma, kedy sa z hľadiska chronológie Ježišovho života uskutočnilo vyčistenie chrámu, či na 
začiatku alebo na konci jeho života. Príbeh plní teologickú funkciu. Má charakterizovať celé ohlasovanie 
Božieho Syna, ktorý v plnom vedomí a horlivosti kráča k naplneniu cesty spásy, kvôli ktorej ho poslal 
nebeský Otec.  
Dom môjho Otca 

Predavači dobytka a holubov boli nevyhnutní, lebo pre pútnikov z väčších vzdialeností bolo 
nemysliteľné, aby priviedli so sebou aj zvieratá na obetu v chráme. Navyše tieto zvieratá museli byť 
bezchybné, bez vyčerpania z cesty. Preto bolo praktickejšie si ich zakúpiť v Jeruzaleme. Do jeruzalemskej 
pokladnice sa odvádzala chrámová daň, ktorá slúžila na pokrytie nevyhnutných výdavkov. Peňazomenci boli 
potrební na to, aby zamenili peniaze s vyobrazením cisára alebo božstva za také, na ktorých boli zobrazenia, 
ktoré neodporovali predpisom židovského náboženstva. Podľa niektorých odborníkov sa predavači a 
peňazomenci pôvodne nachádzali v údolí Cédron, tzn. mimo zónu chrámu. Avšak za veľkňaza Kajfáša 
vstúpili do vonkajšieho nádvoria chrámu, tzv. nádvoria pohanov, čo im veľkňaz dovolil. Vieme si predstaviť, 
že atmosféra v chráme sa tým pádom skôr podobala na trh niekde uprostred ulice. Evanjelista uvádza, že 
Ježiš si urobil z povrázkov bič a vyhnal všetkých z chrámu. Sloveso „vyhnať“ po grécky „ekballo“ znamená 
„vypudiť, vyhnať s použitím sily, násilia“. V evanjeliách sa často používa, keď Ježiš vyhnal z človeka zlého 
ducha. Pre Božieho Syna je znesvätenie chrámu podobné, ako keď zlý duch ovládne človeka. Prvýkrát v 
Jánovom evanjeliu zaznieva z Ježišových úst vyjadrenie, ktorým identifikuje Boha ako svojho 
Otca: „Nerobte z domu môjho Otca tržnicu.“ Ježiš Kristus nie je proti chrámu, ale proti jeho zneužívaniu na 
ľudské účely. 

Z úst učeníkov zaznieva odkaz na starozákonný žalm 69. Konkrétny verš ma takéto plné 
znenie: „Stravuje ma horlivosť za tvoj dom, padajú na mňa urážky tých, čo ťa urážajú.“ (Ž 69, 10) V 
kresťanskom prostredí prvotnej cirkvi dostal žalm pre svoje odkazy na Ježišovu osobu a pôsobenie 
kristologickú interpretáciu.   
 
 



Nový chrám 
Zoči voči kamennej stavbe jeruzalemského chrámu evanjelista interpretuje Ježišove slová „zborte 

tento chrám a za tri dni ho postavím“ odkazom na Ježišovo telo. Ide o jednu z kľúčových tém, ku ktorým sa 
Ján bude priebežne vyjadrovať v celom svojom spise. Ak jeruzalemský chrám vnímali Židia ako 
viditeľný prejav Božej prítomnosti, pre kresťanov sa touto hmatateľnou prítomnosťou Boha stal jeho Syn 
Ježiš Kristus. Už v prológu evanjelista uviedol, že jediným, kto videl Boha  a priniesol o ňom zvesť je 
jednorodený Boh Ježiš Kristus (porov. Jn 1, 18). V rozhovore so Samaritánkou táto žena vedie s Ježišom 
polemiku, ktoré miesto je legitímnym miestom Božieho kultu – samaritánsky vrch Garizim alebo židovský 
Jeruzalem. Na jej prekvapenie Kristus odpoveda – ani Garizim – ani Jeruzalem, ale „prichádza hodina, keď 
sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde.“ (porov. Jn 4, 23). 

Pri uzdravení slepého od narodenia sa tento muž klania Ježišovi ako novému chrámu (porov. Jn 9, 35 
– 38). Voči jeruzalemskému chrámu je toto „novosť“ posolstva kresťanstva, ktoré vyznáva, že trvalou a živou 
prítomnosťou Boha je Ježiš Kristus. Zjednotením s Ježišom Kristom sa každý veriaci stáva taktiež živým 
chrámom, ako to potvrdzuje apoštol Pavol: „Boží chrám je svätý – a ním ste vy.“ (1 Kor 3, 17; podobne 1 
Kor 6, 19 a 2 Kor 6, 16).   
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 

 
KARDINÁL CANTALAMESSA:  

MÔŽE CIRKEV ŽIŤ TAK, AKOBY KRISTUS NEEXISTOVAL? 
„Existuje smrteľné nebezpečenstvo pre Cirkev, a tým je žiť akoby Kristus neexistoval.“ Z uvedomenia 

si tejto skutočnosti vychádza v druhej pôstnej kázni kardinál Raniero Cantalamessa OFM Cap.   
V tohtoročnom pôstnom cykle, určenom Svätému Otcovi, členom Rímskej kúrie a zamestnancom 

Vatikánu i Rímskeho vikariátu, sa pápežský kazateľ zameral na osobu Ježiša Krista.  
Svojej úvodnej kázni z 26. februára dal páter Cantalamessa názov: Obráťte sa a verte Evanjeliu. Druhú 

kázeň pomenoval nasledovne: «„Kto z vás ma môže usvedčiť z hriechu?“ Ježiš Kristus, „pravý človek“». 
Prinášame vybrané časti tejto druhej kázne, prednesenej v Aule Pavla VI., v piatok 5. marca.  

„Kto z vás ma môže usvedčiť z hriechu?“ 
Ježiš Kristus, „pravý človek“ - 2. pôstna kázeň  

„Moderné osvietenecké myslenie sa rodí z učenia zásady žiť „etsi Deus non daretur“, čiže akoby 
Boh neexistoval. Pastor Dietrich Bonhoeffer nanovo uchopil túto zásadu, snažiac sa dať jej pozitívny 
kresťanský obsah. V jeho zámeroch to nebol ústupok voči ateizmu, ale program duchovného života: konať 
si svoju povinnosť aj vtedy, keď sa zdá, že Boh je neprítomný; inými slovami, nerobiť z Boha akéhosi plátača 
dier, vždy pripraveného zasiahnuť tam, kde človek zlyhal.  

Tá zásada je aj v tejto verzii diskutabilná a bola oprávnene odmietnutá (napríklad Benediktom XVI.). 
Ale nás v tejto chvíli zaujíma z celkom iného dôvodu. Existuje smrteľné nebezpečenstvo pre Cirkev, 
a tým je žiť „etsi Christus non daretur“, čiže akoby Kristus neexistoval. Práve s takýmto predpokladom 
neustále hovorí o Cirkvi svet a jeho komunikačné prostriedky. Zaujíma ho na nej jej história 
(predovšetkým tá negatívna, nie tá, čo sa týka svätosti), organizačná stránka, pohľad na problémy 
danej chvíle, fakty a klebety z jej vnútra. Horko-ťažko sa spomenie čo i len raz osoba Ježiša. 

Pred pár rokmi padol návrh – a v niektorých krajinách sa to drží dodnes – myšlienka možného 
spojenectva medzi veriacimi a neveriacimi, založeného na spoločných občianskych a etických hodnotách, na 
kresťanských koreňoch našej kultúry a podobne. Inými slovami, takej dohody, ktorá by sa nezakladala na 
tom, čo sa udialo vo svete príchodom Krista, ale na tom, čo sa stalo následne, po ňom. 

K tomu sa žiaľ nevyhnutne pridáva jedna objektívna skutočnosť. Kristus nevstupuje do záležitostí 
v žiadnom z troch najživších dialógov dneška medzi Cirkvou a svetom. Nevstupuje do dialógu medzi 
vierou a filozofiou, pretože filozofia sa zaoberá metafyzickými konceptmi, nie historickými skutočnosťami 
akou je osoba Ježiša z Nazareta; nevstupuje ani do dialógu s vedou, s ktorou možno diskutovať čisto len 
o existencii či neexistencii nejakého Boha stvoriteľa a o nejakom inteligentnom pláne, skrytým za evolúciou; 



nevstupuje napokon ani do medzináboženského dialógu, kde sa zaoberáme tým, čo náboženstvá môžu 
urobiť pospolu, v mene Boha, pre dobro ľudstva. 

V snahe – hoci aj oprávnenej – dať odpoveď na požiadavky a provokácie dejín a kultúry, vystavujeme 
sa smrteľnému nebezpečenstvu, že sa budeme správať i my veriaci „etsi Christus non daretur“, akoby 
Kristus neexistoval. Ako keby sa mohlo hovoriť o Cirkvi odhliadajúc od Krista a jeho Evanjelia. Veľmi 
mocne ma zachytili slová Svätého Otca pri generálnej audiencii 25. novembra minulého roku. Hovoril takto 
– a z tónu hlasu sa dalo pochopiť, že vec sa ho hlboko dotýka: 

„Nájdeme tu [v Skutkoch apoštolov 2,42] štyri základné charakteristiky cirkevného života: načúvanie 
učeniu apoštolov, po prvé; po druhé uchovávanie vzájomného spoločenstva; po tretie lámanie chleba; a po 
štvrté modlitba. Tieto nám pripomínajú, že existencia Cirkvi má zmysel, ak zostáva pevne spojená 
s Kristom, čiže v spoločenstve, v jeho Slove, v Eucharistii a v modlitbe. Je to spôsob ako sa my 
zjednocujeme s Kristom […]. 

Kázanie a katechéza svedčia o slovách a gestách Učiteľa; neustále úsilie o bratské spoločenstvo chráni 
pred egoizmom a partikularizmami; lámanie chleba uskutočňuje sviatosť Ježišovej prítomnosti medzi nami: 
On nebude nikdy neprítomný, v Eucharistii je práve On. On žije a kráča s nami. A napokon modlitba, ktorá 
je priestorom dialógu s Otcom, prostredníctvom Krista v Duchu Svätom. Všetko to, čo v Cirkvi rastie mimo 
týchto ´súradníc´, je bez základu.“ 

Tie štyri súradnice Cirkvi, ako vidíme, sa v pápežových slovách redukujú do jednej jedinej: zostať 
ukotvenou v Kristovi. Z tohto všetkého skrsla vo mne túžba venovať tieto pôstne meditácie osobe Ježiša 
Krista. […] 

Náš zámer nie je apologetický, ale duchovný. Inými slovami, nehovoríme s cieľom, aby sme 
presvedčili ostatných, neveriacich, že Ježiš Kristus je Pán, ale aby sa on stal stále skutočnejšie Pánom 
nášho života, naším všetkým, až do tej miery, že aj my, tak ako apoštol, budeme cítiť, že sa nás „zmocnil 
Kristus“ (Flp 3,12) a mohli spolu s ním povedať – aspoň ako túžbu – „Veď pre mňa žiť je Kristus“ (Flp 1,21). 

Otázka, ktorá nás bude sprevádzať, teda nebude: „Aké miesto dnes zaujíma Ježiš vo svete alebo 
v Cirkvi“, ale: „Aké miesto zaujíma Ježiš v mojom živote“? Toto bude, okrem toho všetkého, aj najlepší 
spôsob ako podnietiť ostatných, aby sa zaujímali o Krista, čiže najúčinnejší spôsob ako evanjelizovať. […] 

zdroj: tkkbs.sk 

 
PREDSEDA KBS PROSÍ:  

PROSME ZA OBETE PANDÉMIE, VENUJME IM MODLITBU 
Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov 

Slovenska, prosí v mene slovenských biskupov všetkých veriacich o modlitbu za obete, ktoré zahynuli po 
ochorení Covid-19. Urobil tak počas piatkovej poludňajšej modlitby Anjel Pána v kaplnke Arcibiskupského 
úradu v Bratislave.  

„Pred rokom sme aj u nás začali žiť s neviditeľným vírusom. Hneď od prijatia správy o potvrdení 
prvého potvrdeného prípadu koronavírusu sa modlím za všetkých, ktorí ním trpia. Denne prosím Pána o jeho 
pomoc a ochranu pre všetkých Slovákov. Mnohí z nás prišli o svojich priateľov, známych a rodinných 
príslušníkov. Bolí ma každá jedna správa o úmrtí konkrétneho človeka. Nie sú to iba čísla, sú to osudy ľudí, 
ktorí prišli o to najcenejšie, čo mali - vlastný život. Myslím na ich blízkych a zahŕňam ich do svojich 
modlitieb. Nech pocítia, že nie sú sami.  

Pozývam všetkých, prosme za obete pandémie a venujme im dnes tichú modlitbu. Nestrácajme nádej, 
neprepadajme obavám, a s dôverou sa všade, kde sme, obracajme na Nebeskú Matku: „Sedembolestná Panna 
Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu.“ Prosme naďalej o uzdravenie chorých, o 
ochranu zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a múdrosť tých, ktorí sa venujú všetkým opatreniam spojeným 
s pandémiou. Prosíme Boha neustále o odvrátenie šírenia tejto nákazlivej choroby,“ prosí predseda 
Konferencie biskupov Slovenska.  

zdroj: tkkbs.sk 
 


