
 

FARSKÉ OZNAMY (25.4.2021 – 2.5.2021) 

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA 
 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
26.4.2021 

Pondelok po 4. veľkonočnej nedeli 
féria 

18:00 
+ Ignác a Mária Socha  

č. 231 
***  

UTOROK 
27.4.2021 

Utorok po 4. veľkonočnej nedeli 
féria 

18:00 - vysielaná 
+ Ján a Terézia Srnčík a 

rodičia 

17:00 
+ Jozef a Bernardína Žofaj  

STREDA 
28.4.2021 

Streda po 4. veľkonočnej nedeli 
féria 

18:00  
na úmysel kňaza 

*** 

ŠTVRTOK 
29.4.2021 

SV. KATARÍNY SIENSKEJ, 
PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, 
PATRÓNKY EURÓPY, sviatok 

18:00 - vysielaná 
+ Jozef, Ján a Mária 

Adamec 

17:00 
+ z rod. Socha 

PIATOK 
30.4.2021 

Piatok po 4. veľkonočnej nedeli 
féria 

18:00 - vysielaná 
+ Anton Kuchták 

17:00 
+ František Slivčák a 

príbuzní 

SOBOTA 
1.5.2021 

Sv. Jozefa, robotníka 
ľub. spomienka 
Prvá sobota v mesiaci. 
 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

7:00 - vysielaná 
BPZ pre čl. ruže sv. Jozefa 

7:00 
BPZ pre čl. ruže sv. Jozefa 18:00  

+ Helena Kramarčíková  
(1. výr.) 

NEDEĽA 
2.5.2021 

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
9:00 - vysielaná 
za ľud farnosti 

8:00 
na úmysel kňaza 

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 sú 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. Na ďalšie dva týždne sa začne zapisovať od štvrtku 29.4. 

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 vysielame 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 16:00 – 16:30 
7. Dnes 25.4. je Zbierka na seminár. Prispieť môžete dnes 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.  

8. V sobotu 1.5. po ranných sv. omšiach bude v kostoloch skrátená Fatimská pobožnosť. 
9. Od soboty začína mesiac Máj. Mesiac, v ktorom si osobitne uctievame Pannu Máriu a to modlitbou 

Loretánskych litánií. Litánie sa v kostole budeme modliť na záver sv. omší.  
10. 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 (3x). 

 Peter Šturek, syn Štefana a Vlasty rod. Hojovej, bývajúci v Kňažej 
a Elena Bakaľová, dcéra Milana a Eleny rod. Drígľovej, bývajúca v Ťapešove (1x). 
 

OHLASOVANIE EVANJELIA NEKONČÍ MÚRMI KOSTOLA 
Evanjeliový úryvok Štvrtej veľkonočnej nedele (Jn 10,11-18) vystihuje obsah tejto nedele, ktorým sú 

modlitby za nové kňazské povolania. Dobrý Pastier je darom a úlohou pre každého, kto sa rozhodne ísť 
cestou duchovného otcovstva. 

Keď Pán Ježiš hovorí o ovciach „poznám svoje a moje poznajú mňa“, kladie ako princíp a východisko 
svoj vzťah s Otcom - „ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca". 

Vo vzťahu duchovných pastierov k svojim veriacim nestačí vedieť mená a mať informácie. Ide o 
záujem o každého člena farnosti, spoločenstva, ktorý však nie je zbieraním dát, lebo sa usiluje nasledovať 
vzor, ktorým je vzťah medzi „Otcom a Synom“. 
Nebezpečenstvo nádenníka   

Zo vzťahu kňaza k nebeskému Otcovi pochádza skutočné otcovstvo k svojim veriacim. V tom vidím 
súvis so známou výzvou terajšieho Svätého Otca Františka, aby sa kňazi stávali pastiermi, ktorí „voňajú za 
ovcami“. V opačnom prípade sa stávame nádenníkmi, ktorým nezáleží na ovciach. 

Slovo nádenník znie po grécky „misthotos“ a má súvis so slovom „misthos“ - mzda, plat. V tom je 
vysvetlený zásadný rozdiel. Dobrému pastierovi záleží na ovciach, nádenníkovi na plate. Potrebujeme 
kňazov, ktorí budú mať kvality dobrého Pastiera, ktorý „aj svoj život položí za ovce“.   

Biblický obraz „oviec“ znie v dnešnom jazyku a v súčasnej spoločnosti neraz  ironicky a posmešne, 
lebo evokuje predstavu nekritickej a slepej poslušnosti. Obraz oviec a stáda je však potrebné čítať v kontexte 
myšlienkového sveta a doby, v ktorej zazneli. V Starom zákone sa aj Boh nazýva pastierom svojho ľudu 
Izraela (napr. Ž 80). Ovce symbolizujú dôveru. Je to záväzok a zodpovednosť. Ako kňazi nesmieme túto 
dôveru sklamať.  
Mám aj iné ovce   

Prvotné spoločenstvo Ježišových učeníkov sa zrodilo uprostred a zo židovského národa. Ale už v 
Starom zákone nachádzame texty, v ktorých Boh ponúka spásu aj ostatným národom.   

Simeon prorokuje o Ježišovi, že bude „svetlom na osvietenie pohanov“ (Lk 2,32). Prví kresťania 
ohlasovali evanjelium aj nežidom, lebo také poslanie prijali od Krista. Preto slová „mám aj iné ovce, ktoré 
nie sú z tohto ovčinca“ sú výzvou aj pre súčasných pastierov, ba dokonca pre všetkých veriacich.  

„Všetci sme pozvaní prijať toto povolanie: vyjsť z vlastnej pohodlnosti a mať odvahu ísť na všetky 
periférie, ktoré potrebujú svetlo evanjelia,“ uvádza pápež František v apoštolskej exhortácii Radosť evanjelia 
(čl. 20). Svätý Otec pripomína, že nejde len o „periférie vlastného územia“, ale aj o „nové spoločensko-
kultúrne prostredia“ (porov. čl. 30).  

Cirkev je svojou podstatou misionárska. Ohlasovanie evanjelia nekončí múrmi kostola. Nie všetci 
veriaci sú každú nedeľu v kostole; nie každý je členom Katolíckej cirkvi. Žiadna farská rodina a žiadne 
spoločenstvo sa nemôže uzatvoriť do sebaklamu exkluzivizmu a sebestačnosti. Stále si potrebujeme 
pripomínať Kristove slová „mám aj iné ovce“. Je to ustarostenosť dobrého Pastiera o spásu všetkých ľudí.  



Jednota nie je výsledkom kompromisov  
Jednota nie je výsledkom kompromisov, kde kresťania rôznych denominácií sa „zrieknu“ niečoho z 

vlastnej náuky v prospech dosiahnutia dohody. Keď hovoríme o jednote Cirkvi, ide o jednotu, ktorú vytvára 
Ježiš a uskutočňuje sa v Ježišovi. Cesta teda nie je k sebe navzájom, ale ku Kristovi, lebo vtedy sme aj 
najbližšie k sebe navzájom.  

Tu chcem spomenúť príhovor emeritného pápeža Benedikta XVI. počas ekumenickej bohoslužby v 
Erfurte 23. septembra 2011: „Keď hlava štátu navštívi priateľskú krajinu, všeobecne tomu predchádzajú 
kontakty medzi rôznymi orgánmi, ktoré pripravujú potvrdenie jednej alebo viacerých zmlúv medzi dvoma 
štátmi: pri hodnotení výhod a nevýhod sa dospeje ku kompromisu, ktorý sa nakoniec zdá výhodný pre obe 
strany, a tak môže byť zmluva podpísaná. Viera nie je niečo, čo my vymyslíme, alebo na čom sa dohodneme. 
Je to základ, na ktorom žijeme. Jednota nerastie skrze hodnotenie výhod a nevýhod, ale iba pomocou vždy 
hlbšieho ponorenia sa do viery skrze zmýšľanie a konanie.“    

Nech tomuto svetu nechýbajú duchovní pastieri, ktorí budú mať kvality dobrého Pastiera a budú nás 
ponárať do posolstva Kristovho evanjelia.  
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 
 

OBRAZ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 
Obraz spĺňa v úcte k Božiemu milosrdenstvu dvojakú úlohu. Prvá z nich bola definovaná v zjavení z 

prvej polovice roku 1934. V ňom sám Ježiš nazval obraz nástrojom, pomocou ktorého môžu ľudia čerpať z 
prameňou milosrdenstva. Obraz je zároveň, ako to bolo vyjadrené v zjavení z decembra 1935, prostriedkom, 
ktorým sám Ježiš udeľuje milosti.  

Druhú úlohu obrazu ukázal Kristus v zjavení z 24. októbra 1936, v ktorom definoval obraz ako 
znamenie pripomínajúce ľuďom požiadavku dôvery a konanie skutkov milosrdenstva. Tak obraz Božieho 
milosrdenstva tvorí vizuálny obsah a predstavuje celú úctu k Božiemu milosrdenstvu. Prax činného 
milosrdenstva sa môže realizovať trojakým spôsobom, ako pri inej príležitosti definoval Spasiteľ. Sú to čin, 
slovo a modlitba. 

Ježišove slová o obraze, ktorý má pripomínať požiadavky jeho milosrdenstva, lebo aj najsilnejšia viera 
bez skutkov je mŕtva, poukazujú na slová z Listu sv. Jakuba : „… čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, 
ale nemá skutky?“ 

Dejiny Obrazu Božieho Milosrdenstva 
Ťažké začiatky 

Zjavením 22. februára 1931 v Plocku sa začalo uctievanie Božieho milosrdenstva. Vtedy Ježiš poveril 
Faustínu namaľovať obraz, ktorý sa mal uctievať na celom svete a mal byť totožný s detailmi videnia. Nebola 
to ľahká úloha. Ježiš jej dal vedieť, že chce, aby obraz, o ktorom vravel, bol namaľovaný štetcom a posvätený 
na Druhú veľkonočnú nedeľu, čiže v zamýšľaný sviatok Božieho milosrdenstva.  

Keď svätica nevedela, čo ďalej robiť, vybrala sa k predstavenej Róze Klobukowskej. Keď k nej 
pristupovala, tíško povedala: „Pán Ježiš mi prikázal vidieť ho v predstavených“, potom rozprávala o zjavení 
a žiadosti Pána Ježiša namaľovať obraz s nápisom „Ježišu, dôverujem v Ti!“ Sestra Róza nebrala tieto slová 
vážne, ale predsa len jej dala štetec, plátno a povedala: „Dobre, sestra, maľuj!“ a na potvrdenie 
nadprirodzenosti zjavenia žiadala nejaký znak.  

Sestra Faustína sa pokúšala naskicovať obraz, ale bez väčšieho úspechu. Deti z okolia vtedy postávali 
naproti oknám sestier a videli, ako z jedného z nich vychádzajú lúče. Bolo to okno sestry Faustíny. Ostatné 
rehoľníčky situácia znepokojila, vybrali sa teda za predstavenou a prosili, aby zasiahla.  

Keď išla v novembri 1932 na tretiu probáciu do Varšavy, predniesla matke generálnej predstavenej 
(teraz osobne) žiadosť Pána Ježiša. Predstavená však aj teraz prijala Faustínine slová skepticky.  

V ustavičných útrapách, nenachádzajúc pochopenie ani u predstavených, ani u spovedníkov, zmietaná 
neistotou, že to všetko je výmysel, a z druhej strany ustavične vnútorne poháňaná, nevedela Faustína, čo si 
ďalej počať. Vnútorne rozorvaná začula vo Veľkom pôste roku 1933 z úst Spasiteľa dramatické slová 
napomenutia. Chcela síce poslúchnuť Božiu vôľu, ale mučená ťažkosťami sa rozhodla, že pri spovedi pred 
večnými sľubmi poprosí spovedníka o uvoľnenie z povinnosti maľovať obraz. Spovedník, ktorým bol o. 
Józef Andrasz SJ, ju nielenže nezbavil zverenej úlohy, ale jej aj zakázal odkloniť sa od vnútorných vnuknutí. 

zdroj: boziemilosrdenstvo.sk 



 


