
 

FARSKÉ OZNAMY (14.3.2021 – 21.3.2021) 
4. PÔSTNA NEDEĽA - NEDEĽA LAETARE 

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 
15.3.2021 

Pondelok po 4. pôstnej nedeli, 
féria 

na úmysel kňaza 
BPZ pre Jozefa, Máriu 

a Ivana s rodinami 

UTOROK 
16.3.2021 

Utorok po 4. pôstnej nedeli, 
féria 

18:00 - vysielaná 
BPZ pre Rastislava a Máriu 

s rodinou 
BPZ pre rodinu č. 78 

STREDA 
17.3.2021 

Streda po 4. pôstnej nedeli, 
féria 

na úmysel kňaza na úmysel kňaza 

ŠTVRTOK 
18.3.2021 

Štvrtok po 4. pôstnej nedeli,  
féria 

18:00 - vysielaná 
+ z rod. Brenkus, Vojtašák, 

Tomčík a Lipničan 

+ Jozef a František 
(Lokca) 

PIATOK 
19.3.2021 

SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY 
MÁRIA, slávnosť 

18:00 + KC - vysielaná 
+ Jozef, Mária, Anton 

a Justína Bereník 
BPZ pre Jozefa (70 r. ž.) 

SOBOTA 
20.3.2021 

Sobota po 4. pôstnej nedeli,  
féria 

+ František a Anna 
Kranarčík 

+ Ladislav a Antonko 
Kormaňák (Lokca) 

NEDEĽA 
21.3.2021 

5. 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. 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 
piatku 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.  (v Ťapešove už len 1 úmysel na máj; v Lokci 
už len 8 úmyslov v júni) 

9. Na budúcu nedeľu 21.3. bude Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Výnos 
zo zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho 

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

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



Východu. Projekty realizuje Slovenská katolícka charita spolu so svojimi lokálnymi partnermi. Prispieť 
budete môcť rovnako ako na Charitu alebo darom na účet Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 
1100 0000 0029 4546 3097. 

10. Počas pôstu vytrvajme v čítaní Sv. písma 1. knihy Samuelovej a v uskutočňovaní Pôstneho kalendára.  
11. 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.  

12. Pre deti dávame tiež do pozornosti nedeľné bulletiny,  ktoré sú zverejnené na webstránke farnosti. 
Vypracované bulletiny môžete poslať na farský mail a pripíšte meno a adresu dieťaťa. 

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

SKÚSTE SI PREDSTAVIŤ, ŽE STE NIKODÉMOM 
Evanjelium Štvrtej pôstnej nedele (Jn 3, 14 - 21) podáva úryvok z nočného rozhovoru Ježiša so 

židovským rabínom Nikodémom.  
V osobe Nikodéma vidíme zástupcu židovského národa, ktorý je otvorený spoznať náuku nezvyčajného 
rabína z Nazareta. Keďže v nedeľnej bohoslužbe zaznieva iba časť rozhovoru, odporúčam prečítať jeho celé 
znenie v Jn 3, 1 - 21.  
Zástupca nás všetkých  

Nikodém je postavou, ktorá istým spôsobom predstavuje každého človeka, ktorý prichádza za Kristom 
a dochádza k jeho znovuzrodeniu z vody a z Ducha. V texte nás na to upozorňuje niekoľko skutočností. 
Pozorný čitateľ si všimne, že celý príbeh začína zmienkou o nočnej hodine, keď židovský učiteľ príde za 
Ježišom, ale končí Ježišovou výzvou konať pravdu a ísť na svetlo. Na začiatku je Nikodém zobrazený v 
úlohe aktívneho diskutéra, ktorý kladie otázky (verše 1-10). Avšak potom sa Nikodém vytratí zo scény 
a  zaznieva už len Ježišov monológ (verše 11-21).  Z hľadiska literárnej formy prechádza dialóg od oslovenia 
„ty“ v prvej časti, k osloveniu „vy“ v druhej časti, čím sú do Ježišových slov vtiahnutí samotní čitatelia.  
Pokorný poslucháč  

Na začiatku možno vnímať až istú aroganciu v postoji Nikodéma, ktorý sa na Ježiša 
obracia  vyjadrením „Rabbi, vieme...“. Odkazuje na frakciu farizejov, ku ktorým Nikodém patril a ktorým sa 
podarilo už zozbierať niektoré informácie o tomto Nazaretčanovi. Akoby Kristovi chcel odkázať: Poznáme 
ťa, máme ťa prečítaného, vieme, kto si. Avšak počas rozhovoru sa Nikodém pomaličky stáva mlčiacim 
poslucháčom Pánovho slova. To je odkaz pre každú dobu, aj tú našu. Viera a kresťanstvo nie je zozbieraním 
informácií a vytvorenie si vlastného obrazu a schémy o Bohu, Kristovi, Cirkvi… Ak sa tak deje, stále 
zostávame v temnote. Iba tam, kde človek odhodí vlastný nárok na poznanie pravdy, kde sa stáva pokorným, 
tichým a otvoreným poslucháčom Božieho slova, tam dokáže prejsť z temnoty na svetlo. Je to odkaz na 
úvodný evanjeliový prológ: „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet… Prišiel do svojho 
vlastného a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi.“ (Jn 1,9 - 12) 
Cesta zmeny  

V Jánovom evanjeliu sa stretávame so sériou postáv, ktoré sú postavené pred rozhodnutie zaujať k 
Ježišovi postoj. S postavou Nikodéma sa stretávame iba v Evanjeliu podľa Jána, ktorý ho predstavuje ako 
človeka, ktorý prešiel zmenou.  

Na začiatku prišiel za Ježišom v noci v obave z odhalenia. Je zaujímavé, že táto noc sa stáva tak 
výraznou charakteristikou Nikodéma, že Ján ju spomína pri dvoch zvyšných zmienkach o Nikodémovi. Tento 
člen židovskej veľrady sa vyslovil na obranu Božieho Syna, keď požadoval jeho spravodlivé vypočutie 
(porov. Jn 7, 50 - 51). Napokon po ukrižovaní priniesol veľké množstvo voňavých mastí (100 libier 
predstavuje približne 32 kg), aby  spolu s Jozefom z Arimatey dôstojným spôsobom pochovali Ježišovo telo 
(Jn 19, 39).   

Pán Ježiš má pred sebou učiteľa Izraela, znalca dejín a Zákona, ktorý Boh dal židovskému národu 
prostredníctvom Mojžiša. Preto z jeho úst zaznieva odkaz na starozákonnú udalosť, z ktorej robí odkaz na 
vlastný príbeh. Keď Izraeliti boli netrpezliví a šomrali proti Pánovi počas svojho 40 ročného putovania na 



púšti, Boh poslal na ľudí jedovaté hady. Ľudia prišli za Mojžišom a prosili: „Zhrešili sme…, pros za nás u 
Pána.“ Mojžiš na Boží príkaz vyhotovil medeného hada. Keď sa pohryzený na neho pozrel, uzdravel. (porov. 
Nm 21, 4 – 9). Teraz je Kristus tým, ktorý uzdravuje.   
Boh miluje svet  

Nedeľný úryvok obsahuje mimoriadne dôležité vyjadrenie. Boh miluje tento svet, Boh miluje človeka. 
To je dramatický rozdiel od niektorých siekt či jednotlivcov, ktorí sa uzatvárajú do geta. Napriek zlobe a 
odmietaniu, Boh nie je pomstiteľ, ktorý túži pomstiť sa ľudstvu. Práve naopak! Posiela svojho Syna zachrániť 
každého, kto v neho verí, aby dosiahol večný život. Ježiš Kristus je dobrý Pastier, ktorý hľadá každú ovečku, 
až kým ju nenájde. Ak táto 4. pôstna nedeľa nesie pomenovanie „Laetare“ - „Raduj sa“, je to práve pre túto 
radostnú zvesť o Bohu, ktorý miluje a hľadá človeka.   

Na záver jedno pozvanie. Skúste si predstaviť, že ste Nikodémom a sedíte pri Ježišovi. Čo by ste mu 
chceli povedať? Načúvajte! Čo Vám Boží Syn chce povedať? 
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 

 
UČ NÁS, PREMÚDRY JOZEF! 

V piatok je slávnosť Svätého Jozefa. Evanjeliový úryvok v tento deň (Lk 2, 41 - 51 ) podáva príbeh o 
dvanásťročnom Ježišovi v chráme, kde ho Jozef a Mária našli po troch dňoch hľadania.  

Pri postave svätého Jozefa sme odkázaní čítať biblické texty, v ktorých je o ňom zmienka medzi 
riadkami. To vôbec neznamená, že si máme domýšľať, čo Sväté písmo neuvádza. Mám na mysli, že vo 
vzťahu k jeho osobe je potrebné venovať väčšiu pozornosť celkovému kontextu úryvkov, symbolizmu 
použitých výrazov a charakteristike jeho konania.   
Ja a tvoj otec   

V našom úryvku Ježišovi rodičia plnia v príbehu dôležitú úlohu. Výslovne sú spomenutí v troch 
veršoch buď všeobecným označením „jeho rodičia“ (Lk 2, 41. 43), alebo výslovne titulmi „otec“ a „matka“ 
(Lk 2, 48). Jozef je teda v úryvku označený titulom „otec“. Už židovstvo sa stretávalo s tým, čo poznalo 
staroveké rímske právo:  »Matku je ľahké určiť, ale ťažšie je stanoviť, kto je otcom.« Židovstvo vyžadovalo 
aj od muža, aby vydal svedectvo, že je otcom dieťaťa. Podľa židovského zákona ak muž povedal: »Toto je 
môj syn«, muselo sa mu veriť. Nezáležalo na fyzickom otcovstve. Jozef vydáva takéto potvrdenie, keď podľa 
Matúšovho evanjelia 1, 21 a 24 dáva dieťaťu meno a tým sa stáva legálnym otcom Ježiša. Toto je presnejší 
popis ako adoptívny otec či pestún, ako sa to všeobecne hovorí.  

V židovskej rodine ľudská a náboženská formácia synov bola výsada a úloha otca, kým matka niesla 
zodpovednosť za výchovu dcér. Môžeme teda predpokladať, že Jozef prevzal všetky záväzky a povinnosti 
pozemského otca vo vzťahu k Ježišovi. 
V rodnom Nazarete  

Evanjelista Lukáš uvádza, že Ježiš sa  vratil do Nazareta. Jeho identita zostáva pre jeho rodákov 
skrytá. Evanjelista uzatvára celý príbeh konštatovaním „a bol im poslušný“. Pri týchto slovách ma napĺňa 
obdiv nad poníženosťou Boha. Boh sa stáva poslušným človeku. Neskôr to apoštol Pavol nádherne vyjadrí 
v hymne v Liste Filipanom, keď ospieva Krista, ktorý sa uponížil a stal sa poslušným až na smrť, až na smrť 
na kríži (porov. Flp 2, 8). Pavol však nezabudne ešte pred začiatkom chválospevu vyzvať svojich 
adresátov: „Zmýšľajte ako Kristus Ježiš.“ (porov. Flp 2, 5) Myslím, že Lukáš má rovnaký cieľ, aby sme si 
v živote osvojovali práve toto Kristovo zmýšľanie.   

Nazaret a zvlášť Jozefov dom bol prvým miestom, ktoré malo vplyv na Ježišovu ľudskú 
formáciu. Ježiš ako dieťa chodil do synagógy v Nazarete. Hlavným spôsobom učenia bolo 
memorovanie. Židovská škola „Bet sefer” = „Dom knihy” sa nachádzala v synagóge alebo v priľahlej 
miestnosti. Chlapci sa učili čítať na biblických textoch. Ježiš dostal od svojich rodičov náboženskú formáciu, 
ktorou bola viera v jediného Boha, zachovávanie prikázaní, modlitba, dejiny vyvoleného národa a znalosť 
Svätého písma. Najmä však dostal praktické žitie viery.  
 
 



Jozefov dom a rodičovská výchova  
Mám v osobitnej úcte dnes už svätého pápeža Pavla VI. Vlastným menom Giovanni Battista Montini 

bol pápežom v rokoch 1963 – 1978. Ako prvý pápež od apoštola Petra, tzn. po 1900 rokoch, navštívil 
v januári 1964 Svätú zem.  5. januára prišiel do Nazareta, kde mal nádherný príhovor, ktorý v Liturgii hodín 
čítame v posvätnom čítaní na sviatok Svätej rodiny. Vyberám z neho niektoré myšlienky: „Nazaretský dom 
je škola, v ktorej začíname poznávať Kristov život: je to škola evanjelia... Tento dom nás učí predovšetkým 
mlčanlivosti. Kiež by v nás ožila hlboká úcta k mlčaniu, k tomuto obdivuhodnému a nevyhnutne potrebnému 
postoju ducha, najmä v našich búrlivých časoch, vo veľkom zhone života, keď sme vystavení toľkému hluku, 
vrave a kriku... Okrem toho tu vidíme pravý spôsob rodinného života. Nech nám Nazaret pripomína, čo je 
rodina, jej spoločenstvo lásky, jej vážna a žiarivá krása, jej posvätná a nedotknuteľná osobitosť; nech nám 
ukazuje, aká láskavá má byť výchova v rodine, ktorú nemôže nič iné nahradiť; nech nás učí, aká je prirodzená 
úloha rodiny v spoločenskom poriadku. A napokon tu poznávame vznešený význam práce. Nazaretský 
domov, dom tesárovho Syna!“ Prosím, prečítajte si celý príhovor Pavla VI. Pretvárajme naše rodiny a vzťahy 
na Ježišov nazaretský dom.  
Tesár a syn tesára  

Dôležitá bola aj manuálna formácia, ako to bolo zvykom u Židov. Neskoršie židovstvo poznalo 
predpis: „Každý muž je povinný vyučiť syna remeslu, kto nevyučí syna remeslu, naučí ho, aby sa stal 
zlodejom.“ Bolo zvykom, že otec naučil syna tomu remeslu, ktoré sám ovládal.  

V Markovom evanjeliu 6,3 nachádzame námietku Nazaretčanov, ktorú vyslovia, keď počujú svojho 
rodáka Ježiša v sobotu učiť v ich synagóge: „Skade to má tento. Aká múdrosť, ktorej sa mu dostalo, 
a zázraky, čo sa dejú jeho rukami? Vari to nie je tesár... ? “ V Matúšovom evanjeliu 13, 55 čítame: „Vari to 
nie je tesárov syn? Jozef teda naučil svojho pozemského syna práci s drevom. Opäť vidíme Jozefa ako 
dobrého a starostlivého otca. Prosme o takých mužov, manželov a otcov aj pre našu dobu.   

Z dôvodu, že o osobe Jozefa v čase Ježišovho verejného pôsobenia už niet v evanjeliách zmienky a 
z Ježišovho označenia ako „syna Márie“ sa niektorí biblisti domnievajú, že Jozef bol už v tom čase mŕtvy, 
a preto Ježiša volajú po jeho matke – „syn Márie“.  Avšak v tej dobe bolo zvykom, že syn niesol meno po 
otcovi aj vtedy, keď otec bol už mŕtvy. Skôr sa prikláňam k názoru, že označenie „syn Márie“ je znakom 
posmechu zo strany jeho spolurodákov. Jednoducho tento bezmenný muž nestojí ani za to, aby jeho rodáci 
spomenuli jeho meno a pôvod. Obidva  výrazy „tesár“ a „syn Márie“ vyjadrujú pohŕdanie. Z textu Markovho 
evanjelia vyplýva, že rodáci nespochybňovali skutočnosť, že Ježiš vyniká múdrosťou v náuke a konaním 
zázrakov. Práveže to spôsobilo ich údiv. Základná otázka znie: „Skade to má tento?“ (Mk 6, 2) Odpovede už 
mali pripravené. Pre nich „tento“ je nikto, ktorý si nezaslúži ani oslovenie menom. Je to „tesár“ a nejaký 
obyčajný remeselník nemôže predsa vystupovať v synagóge a poučovať farizejov a zákonníkov, vzdelaných 
odborníkov na Mojžišov zákon. Buďme opatrní, aby sme nešli ich cestou.  
Osobná spomienka   

Dovolím si ešte jednu osobnú spomienku na Svätú zem.  
V Nazarete povyše Baziliky Zvestovania stojí 

Kostol svätého Jozefa. Podľa tradície stojí na mieste, kde 
stál Jozefov dom, v ktorom Ježiš vyrástol. Kostol je 
jednoduchou stavbou s dvoma bočnými loďami. V ľavej 
lodi je maľba, ktorú mám zvlášť v obľube. Je na nej 
vyobrazený zomierajúci Jozef, pri ktorom stoji jeho 
manželka Mária a jeho pozemský syn Ježiš.. Vždy, keď 
vidím tento obraz, tak sa modlím: „Čo viac si želať, Pane? 
Kiežby som aj ja (a každý z nás) mohol odchádzať z tohto 
sveta v takej istej spoločnosti, akú mal svätý Jozef!“  

Svätý  Jozef, patrón umierajúcich – oroduj za nás!  
PS: Mám malý návrh. Celý mesiac marec je zasvätený úcte k svätému Jozefovi. Zvlášť v deň jeho 

slávnosti sa pomodlime v našich domácnostiach Litánie k svätému Jozefovi.  
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 


