
 

FARSKÉ OZNAMY (18.4.2021 – 25.4.2021) 
3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
19.4.2021 

Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli 
féria 

18:00 
+ Augustín Balák a rodičia 

17:00 
+ Ondrej a Žofia Hurák  

UTOROK 
20.4.2021 

Utorok po 3. veľkonočnej nedeli 
féria 

18:00 - vysielaná 
+ Jozef Sýkora a rodičia 

*** 

STREDA 
21.4.2021 

Streda po 3. veľkonočnej nedeli 
féria 

18:00  
+ Adrián Vráb (1. výr.) 

*** 

ŠTVRTOK 
22.4.2021 

Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli 
féria 

18:00 - vysielaná 
+ Jozef Ončák č. 317 

17:00 
+ z rod. Krivačka a Hojo 

PIATOK 
23.4.2021 

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka 
spomienka 

18:00 - vysielaná 
BPZ pre Ignáca a Máriu 

(40 r. manž.) 

17:00 
+ Dr. Rastislav Melek 

SOBOTA 
24.4.2021 

Sobota po 3. veľkonočnej nedeli 
féria 
 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

7:00  
+ Mária Štefániková 

Jasenková 
*** 

18:00  
+ Jaroslav Badár 

NEDEĽA 
25.4.2021 

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA 

9:00 - vysielaná 
za ľud farnosti 

8:00 
+ Ľubomír Remeš a  

+ z rod. Remeš 

1. Od pondelka 19. apríla je možné slúžiť sv. omše pre verejnosť s obmedzením 1 osoba na 15 m2.  Pre 
kostol v Lokci je počet 22 osôb a pre kostol v Ťapešove 18 osôb. Tento počet sa vyplní z troch skupín 
ľudí: prvú skupinu bude tvoriť služba pri sv. omši podľa rozpisu (kňaz, kostolník, organista, lektor, 
miništrant, technik,...), druhá skupina bude tvorená zo 6 osôb z rodiny, ktorá dala úmysel na sv. omšu 
a poslednú tretiu skupinu, budú tvoriť ľudia, ktorí sa budú môcť zapísať v kostole na pripravené hárky 
počas súkromnej modlitby. Aby sa mohlo vystriedať, čo najviac ľudí, jedna osoba sa môže zapísať len 
raz za dva týždne. Hárky budú pripravené na dva týždne, čiže sa na ne môžete zapísať len raz. Do počtu 
zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Prosíme o dodržiavanie 
aj ostatných protipandemických opatrení. 

2. Keďže naďalej platia obmedzenia pre verejné bohoslužby, naďalej platí aj dišpenz od účasti na 
svätých omšiach v nedele a prikázané sviatky. 

3. Z farského kostola budeme naďalej vysielať sv. omše cez internet. Link nájdete na webstránke farnosti. 
4. Ak potrebujete niečo vybaviť na fare, najprv sa prosím skontaktujte telefonicky na č. 043/559 12 26. 
5. Kto by potreboval prijať sviatosť zmierenia, nech sa skontaktuje telefonicky, mailom alebo cez 

facebook.  
6. Kostoly na súkromnú modlitbu budú otvorené: 

 Lokca: nedeľa 13:30 – 15:00; utorok, štvrtok a piatok 16:00 – 17:00 

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

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



 Ťapešovo: nedeľa 13:30 – 15:00; štvrtok a piatok 15:30 – 16:30 
7. Pre našu farnosť v rámci Spišskej diecézy pripadá celodenná poklona na pondelok 19.4. Sviatosť 

Oltárna na súkromnú modlitbu vo farskom kostole bude vyložená od 8:00 hod. do 17:30 hod. 
V Ťapešove bude vyložená od 13:00 hod. do 16:30 hod.  

8. Od pondelka 19.4. začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Preto vo svojich modlitbách 
a obetách pamätajme na tento úmysel.   

9. Na budúcu nedeľu 25.4. bude Zbierka na seminár. Prispieť budete môcť od pondelka do nedele 
v kostole počas súkromnej modlitby do označenej pokladničky SEMINÁR alebo darom na účet: IBAN 
SK52 0900 0000 0001 0138 0460; Variabilný symbol: 412 050 874. 

10. Prvé sv. prijímanie sa zatiaľ plánuje na koniec júna. Presný dátum sa zverejní podľa situácie. 
11. Sviatosť birmovania je naplánovaná na 17. októbra 2021, ak bude priaznivá situácia.  
12. Chceme poďakovať všetkým, ktorí prispievajú na potreby kostola aj počas pandémie. PBZ.  

 
OHLÁŠKY PRED PRIJATÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA 

 Pavol Račák, syn Pavla a Martiny rod. Kormaňákovej, bývajúci v Lokci 
a Silvia Kormanová, dcéra Jozefa a Anny rod. Trojákovej, bývajúca v Bobrove (1 a 2x). 

 
VY STE TOHO SVEDKAMI 

Evanjeliový úryvok Tretej veľkonočnej nedele (Lk 24,35-48) uvádza ďalšie z poveľkonočných 
zjavení zmŕtvychvstalého Ježiša svojim učeníkom.  

Obsahom stretnutia s učeníkmi je posilnenie ich viery v skutočnosť Pánovho vzkriesenia a odovzdanie 
poslania.   
Pokoj a poslanie  

Evanjeliové rozprávania o zjavení sa vzkrieseného Pána svojim učeníkom sa zvyčajne rozdeľujú do 
dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria texty, ktorých úlohou je rozptýliť pochybnosti o skutočnosti Ježišovho 
vzkriesenia. Tieto rozprávania ukazujú, že učeníci nie sú naivnými ľuďmi, ktorí všetkému ihneď uveria. 
Práve naopak. Zápasia s pochybnosťami, ovláda ich strach a odmietajú slepo prijať svedectvá o 
zmŕtvychvstaní.  

Ženy utekajú zo strachu od prázdneho hrobu a spočiatku nikomu nič nehovoria; Mária Magdaléna si 
najskôr myslí, že pred ňou stojí záhradník; emauzských učeníkov sprevádza jediný cudzinec, ktorý nevie, čo 
sa stalo v Jeruzaleme; Tomášovi nestačí svedectvo jeho kolegov, ale potrebuje sa presvedčiť na vlastné oči 
atď. Je to útecha a povzbudenie aj pre nás, keď prichádzajú do nášho života krízy a ťažkosti viery.  

Druhú skupinu tvoria rozprávania, ktoré dávajú odpoveď na otázku, v čom spočíva úloha 
poveľkonočného spoločenstva Kristových učeníkov. Vzkriesený Pán odovzdáva svojim nasledovníkom 
poslanie – odpúšťať hriechy, ísť do celého sveta a hlásať evanjelium celému stvorenstvu.  

Ako to bolo v prípade uplynulej nedele, aj tento úryvok spája obidve zamerania. Ježiš najprv zbavuje 
svojich učeníkov strachu a nevery. Prináša do ich sŕdc pokoj. Ukazuje im rany po umučení a prikazuje im, 
aby sa ho dotkli. Nie je výplodom ich predstavivosti. Nemajú pred sebou ducha. Preto Ježiš požiadal o jedlo, 
aby dokázal svoju telesnosť.   

Nehovoríme len o nesmrteľnosti duše. Vzkriesenie sa dotýka celého človeka, teda aj nášho tela. Viera 
vo večný život je pre nás výzvou, aby sme sa „nepriviazali" k tejto zemi, lebo sme na nej pútnikmi.  
Trpiaci a víťazný Mesiáš  

Jedna z najväčších ťažkostí prvých kresťanov bolo prijať obraz ukrižovaného Mesiáša. V židovskej 
tradícii bolo „zavesenie na drevo“ prejavom až prekliatia od samotného Boha, „lebo je prekliaty od Boha ten, 
čo visí na dreve...“ (Dt 21,23). Táto ťažkosť s prijatím „víťazstva“ kríža sa dotýkala aj kresťanov 
pochádzajúcich z pohanstva, lebo ukrižovanie bolo trestom pre spodinu spoločnosti a pre zločincov.  

Preto apoštol Pavol, ktorý poznal tieto výhrady, hovorí: „My však ohlasujeme ukrižovaného Krista, 
pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo“ (1 Kor 1,23). Výraz „Mojžišov zákon, Proroci, Žalmy“, 
ktorý používa Lukášovo evanjelium, označuje texty Starého zákona, ktorým zmŕtvychvstalý Kristus dáva 
naplnenie. Odteraz sa kľúčom k interpretácii celého Starého zákona stáva pre kresťanov osoba Ježiša Krista. 



Ježišovi učeníci dostávajú od svojho Pána poslanie. Majú ohlasovať trpiaceho a umučeného Mesiáša, 
ktorý na tretí deň vstal z mŕtvych. Je to prejav nekonečnej Božej lásky, na ktorú má človek odpovedať 
pokáním, ktorým získa odpustenie hriechov.   
Vy ste toho svedkami   

Výraz „svedok“ po grécky „martyr“ pochádza pôvodne z právnej terminológie. Označuje človeka, 
ktorý podáva verejné vyhlásenie pri súdnom procese. 

Kresťan je ten, kto sa verejne hlási ku Kristovi. Aj v dnešnej spoločnosti, ktorá k posolstvu o 
ukrižovanom Kristovi pristupuje skôr na rímsky spôsob pohŕdania a výsmechu, sme povolaní aj 
vonkajším štýlom života vydávať svedectvo o svojej viere v Krista a jeho evanjelium.  
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 
 

HODINA MILOSRDENSTVA   
Medzi početnými zjaveniami týkajúcimi sa úcty k Božiemu milosrdenstvu sa len dve týkali jeho ďalšej 

formy – Hodiny milosrdenstva. Prvé z nich sa odohralo v októbri 1937 v Krakove. Ježiš vtedy Faustíne 
prikázal, aby o tretej popoludní uvažovala o jeho umučení, osobitne o odpustení okamihu smrti, a aby 
vyprosovala Božie milosrdenstvo, najmä pre hriešnikov. Podľa Spasiteľovej vôle je táto hodina časom veľkej 
milosti a milosrdenstva, keď Ježišova štedrosť nemá hraníc.  

O štyri mesiace Kristus pripomínal Faustíne, že o tretej hodine popoludní má zvelebovať Božie 
milosrdenstvo a prosiť za celý svet, osobitne za hriešnikov. Ježiš opäť zdôraznil, že je to hodina veľkého 
milosrdenstva, v ktorej možno vyprosiť od neho čokoľvek. Aby ju jeho tajomníčka lepšie a plodnejšie 
prežívala, dal jej konkrétne spôsoby modlitby v hodine milosrdenstva: modlitbou Krížovej cesty, keby bola 
ťažkosť pomodliť sa tú, môže sa nahradiť krátkou adoráciou Oltárnej sviatosti, a ak ani to nie je možné, treba 
sa zahĺbiť do modlitby na mieste, kde sa v tej chvíli nachádza. 
Dejiny Hodiny milosrdenstva 

Obyčaj uctievať si hodiny smrti pána Ježiša je veľmi stará. Hoci sa najčastejšie obmedzovala na 
prežitie tretej hodiny popoludní v modlitbe každý piatok po celý rok, samozrejme s dôrazom na Veľký piatok, 
dosah tejto nábožnej praxe nebol veľmi široký. Vo Faustíninej kongregácii mali aj zvyk súkromne si uctiť 
Ježišovu smrť, ktorý niektoré sestry zachovávali každý deň. Až zjavenia sestre Faustíne dodali tretej hodine 
nový rozmer, rozšírili jej dosah i význam a vyzdvihli ju ako čas osobitnej milosti. Veľmi prekvapujúci je 
fakt, že hodina milosrdenstva ako jedna z foriem úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktorú nám zanechala sestra 
Faustína, sa stala známou len pred niekoľkými rokmi. 

 

OBRAZ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 
Prvou formou úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktorú nám odovzdala sv. Faustína, je uctievanie obrazu 

Božieho milosrdenstva. Táto téma sa rozvíja na stránkach Denníčka od prvých strán až po posledné. 
Koncom novembra 1932 vo Walendowe na konci duchovných cvičení po obnovení sľubov a svätom 

prijímaní sa Ježiš ukázal Faustíne a milo sa k nej obrátil so žiadosťou, aby sa zadívala na jeho milosrdné 
Srdce. Poslúchla jeho želanie, uprela svoj zrak na Ježišovo srdce a uvidela, že z neho vyšli dva lúče, ktoré sú 
na tom obraze. Vtedy podľa svedectva v denníčku pochopila, aké veľké je Božie milosrdenstvo. Začiatkom 
roku 1934, keď sa už začalo pracovať na maľbe, sa svätica obrátila na Ježiša s otázkou, či nápis na obraze 
môže znieť „Kristus, Kráľ milosrdenstva“. Spasiteľ vtedy potvrdil, že je Kráľom milosrdenstva, potom 
vyjadril želanie, aby bol obraz Božieho milosrdenstva verejne vystavený v prvú nedeľu po Veľkej noci. V 
istom zjavení Ježiš spresnil aj úlohu obrazu v úcte k Božiemu milosrdenstvu: má byť „nástrojom“ na čerpanie 
milostí z prameňov milosrdenstva. 

Kým prebiehali práce na obraze, o. Sopočko prikázal sestre Faustíne, aby objasnila význam lúčov, 
ktoré sú zvečnené na portréte Božieho milosrdenstva. Pri modlitbe počula Ježišove slová, že tie dva lúče 
označujú krv a vodu, ktoré vytryskli z jeho boku, keď ho prebodli kopijou na kríži. „Tie dva lúče znamenajú 
krv a vodu – svetlý lúč znamená vodu, ktorá ospravedlňuje duše, červený lúč znamená krv, ktorá je životom 
duše ...“ 



Pravdepodobne tiež v novembri 1934 sa uskutočnilo zjavenie, ktoré po prvý raz spojilo túto úctu k 
Božiemu milosrdenstvu s eucharistickým kultom. Počas sv. omše pri vystavovaní Oltárnej sviatosti sv. 
Faustína uvidela dva lúče – červený a svetlý ako na obraze Božieho milosrdenstva – vychádzajúce z 
najsvätejšej Oltárnej sviatosti. Odrážali sa na sestrách a chovaniciach, ale v rozličnej miere.  

Podobný obsah malo videnie opísané pod dátumom 20. decembra 1934. Keď Faustína večer vošla do 
svojej cely, videla Pána Ježiša vystaveného v najsvätejšej Oltárnej sviatosti, pred ktorou adoroval o. Sopočko, 
veľký počet duchovných a zástup ľudí. Z oltárnej sviatosti vyšli dva lúče „ktoré sú na obraze“. Potom, ako 
zapísala svätica, „prešli do rúk môjho spovedníka a neskôr do rúk duchovných. Z ich rúk prešli na ľudí a 
vrátili sa do hostie“. 

28. apríla 1935 na Druhú veľkonočnú nedeľu, keď kňaz zdvihol najsvätejšiu Oltárnu sviatosť, aby ňou 
požehnal účastníkov liturgie, Faustína uvidela Krista v takej podobe ako na obraze. Sám Ježiš udelil 
zhromaždeným požehnanie a lúče milosrdenstva sa rozšírili na celý svet. Sestra mala nezvyčajné videnie, 
ktoré opísala takto: „Uzrela som nepredstaviteľné svetlo v tvare krištáľového príbytku, utkaného zo svetlých 
vĺn, neprístupného nijakému stvoreniu ani duchovi. Do toho svetla viedlo troje dverí - a v tej chvíli vošiel 
Ježiš v takej podobe ako na obraze do toho svetla - do druhých dverí, do vnútra jednoty. Je to trojičná jednota, 
ktorá je nepochopiteľná nekonečnosť“. 

20. júna 1935 na sviatosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi obraz Božieho milosrdenstva umiestnili 
na jeden zo štyroch oltárov. Počas procesie, keď položili najsvätejšiu Oltárnu sviatosť na oltár, lúče z obrazu 
prešli cez svätú hostiu a rozišli sa na celý svet. Faustína vtedy začula slová, že cez ňu ako cez túto hostiu 
prejdú lúče milosrdenstva na svet. 

V omamnom videní povýšenia na oltári z utorka vo Veľkom týždni 23. marca 1937 - bol to deň, ako 
zapísala svätica, v ktorom jej Boh udelil veľa milostí, ktoré sa týkali obrazu Božieho milosrdenstva, Faustína 
uzrela najsvätejšiu Oltárnu sviatosť vystavenú na hlavnom oltári rehoľnej kaplnky, z ktorej po chvíli vyšli 
dva lúče a potom sa rozšírili na celý svet. A zrazu na oltári stál Ježiš v podobe, ako bol namaľovaný na 
obraze. Pozrel s veľkou láskavosťou a radosťou na pápeža, duchovenstvo i na všetok verný ľud.  

Onedlho Faustína počula Spasiteľove slová, ktoré ju vyzývali, aby odriekala korunku na úmysel spásy 
istého hriešnika. Keď sa začala modliť, videla, ako veľké množstvo satanov čakalo na túto dušu a jeho anjel 
strážca bol bezmocný. Keď sa však modlila korunku, uzrela Ježiša v takej podobe ako na obraze. Zo 
spasiteľovho Srdca vyšli lúče milosrdenstva, ktoré obklopili umierajúceho, ktorý poslednýkrát vydýchol 
pokojne a „temné mocnosti vydesené utiekli“.  

zdroj: boziemilosrdenstvo. sk 

UBUNTU 
Niektorí nemajú všetko, ale pochopili podstatu života. 
Antropológ predviedol hru deťom afrického kmeňa ...  
Umiestnil kôš s ovocím blízko stromu a povedal im: Prvé dieťa, ktoré k nemu dobehne, dostane kôš.  
Keď im dal štartovací signál, prekvapilo ho, že kráčali spolu a držali sa za ruky, až kým nedorazili k 

stromu a nepodelili sa o ovocie! Keď sa ich spýtal, prečo ste to urobili, keď každý z vás mohol dostať kôš 
iba pre seba! Odpovedali s úžasom: Ubuntu. „To znamená, ako môže byť niekto z nás šťastný, zatiaľ čo 
ostatní sú nešťastní?“  

Ubuntu v ich civilizácii znamená: Ja som, pretože sme.  
Tento kmeň pozná tajomstvo šťastia, ktoré sa stratilo vo všetkých spoločnostiach, ktoré sa považujú 

za civilizované...!!! 


