
 

FARSKÉ OZNAMY (30.5.2021 – 6.6.2021) 
NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
31.5.2021 

Pondelok 9. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

17:00 - detská 
+ Ján a Angela Zabel 

 *** 

UTOROK 
1.6.2021 

Sv. Justína, mučeníka 
spomienka 

18:00 
poď. za 25. r. manž. 
Dušana a Marianny 

17:00 - detská 
+ Štefan a Mária Vrábeľ 

STREDA 
2.6.2021 

Streda 9. týždňa v Cezročnom 
období, féria 
Večerná sv. omša je z nasl. slávnosti. 

18:00  
+ Jozef a Helena Papán  

č. 171 
*** 

ŠTVRTOK 
3.6.2021 

NAJSVÄTEJŠIEHO 
KRISTOVHO TELA A KRVI 

PRIKÁZANÝ SVIATOK 
 

Prvý štvrtok v mesiaci. 

7:00 
na úmysel kňaza 

7:00 
na úmysel kňaza 

18:00 - vysielaná 
na úmysel kňaza 

17:00 
+ Ján Žofaj a rodičia 

PIATOK 
4.6.2021 

Piatok 9. týždňa v Cezročnom 
období, féria 
Prvý piatok v mesiaci. 

18:00 
+ Imrich Jucha, Václav, 
Václav Válek a Anna 

17:00 
+ za duše v očistci 

SOBOTA 
5.6.2021 

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka 
spomienka 
Prvá sobota v mesiaci. 
 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

7:00 
+ Milan Smolár 

7:00 
+ Ján Košút 

15:00 
za mladomanželov 

18:00  
BPZ pre Janu s rodinou 

NEDEĽA 
6.6.2021 

10. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
na úmysel kňaza 

8:00 
na úmysel kňaza 

10:30 - vysielaná 
za ľud farnosti 

9:00 
na úmysel kňaza 

1. Dnes poobede o 15:00 hod. bude pohreb zosnulého Miroslava Šalatu. 
2. Aktuálne opatrenia od pondelka 31.5.: v interiéri kostola je obmedzené sedenie na 25 percent 

kapacity (max. 250 ľudí) a v exteriéri 50 percent kapacity. Tí, ktorí sa nedostanú do vnútra kostola, 
môžu byť prítomní v okolí kostola, a tak sa zúčastniť na sv. omši. 

3. Prosíme o dodržiavanie protipandemických opatrení: R-O-R (rúška-odstupy-ruky).  
4. Keďže naďalej platia obmedzenia pre verejné bohoslužby, naďalej platí aj dišpenz od účasti na 

svätých omšiach v nedele a prikázané sviatky. 
5. Z farského kostola budeme vysielať sv. omše cez internet už iba v nedele a prikázané sviatky.  

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

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



6. Ak potrebujete niečo vybaviť na fare, najprv sa prosím skontaktujte telefonicky na č. 043/559 12 26. 
7. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 4: vedúca p. Huráková Oľga.  
8. Vytvorené skupinky na upratovanie kostola sú zverejnené na webstránke farnosti. Kto sa nenašiel 

v skupinkách a bol by ochotný upratovať kostol, nech sa prihlási u sr. Beáty. 
9. V pondelok v Lokci a v utorok v Ťapešove budú sv. omše s príhovorom pre deti (detské sv. omše).  
10. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme takto: 

 Lokca: od pondelka do piatku od 17:30 hod. do sv. omše 
 Ťapešovo: v utorok, štvrtok a v piatok od 16:30 hod. do sv. omše. 

11. Chorých, ktorých chcete aby sme navštívili, nahláste v sakristii. Navštívime iba tých, ktorých 
nahlásite. Chorých  navštívime: v Lokci v piatok od 8:00 hod. a v Ťapešove vo štvrtok od 8:00 hod. 

12. Vo štvrtok 3.6. po sv. omšiach bude adorácia na sviatok Kristovho Tela a Krvi. Veriaci, ktorí sa 
zúčastnia na speve (recitovaní) hymnu Ctíme túto sviatosť slávnu, môžu získať za zvyčajných 
podmienok úplné odpustky. 

13. V sobotu 5.6. po ranných sv. omšiach bude v oboch kostoloch Fatimská pobožnosť. 
14. 1. sväté prijímanie sa bude sláviť v Ťapešove 13. júna o 10:30 hod. a v Lokci 26. júna pre 3.A o 10:30 

hod. a 27. júna pre 3.B o 10:30 hod.  
15. Vedomostné skúšky budú pre deti z Ťapešova v pondelok 31.5. o 15:00 hod. na fare. Pre deti z Lokce 

14. a 15. júna na fare. Deti prídu v sprievode s jedným rodičom. Po úspešnom zvládnutí skúšok deti 
dostanú zaraz rúcha na slávnosť. Prosíme rodičov aby si spolu s deťmi opakovali otázky. 

16. Nácvik v Ťapešove pred 1. sv. prijímaním bude v nedeľu 6.6. o 14:00 hod. 
17. Birmovka je naplánovaná na 17. októbra 2021. Vedomostné skúšky pre žiakov 9. roč. ZŠ v Lokci 

budú 19. júna 2021 od 9:00 hod. na fare. Pre ostatných budú skúšky až v septembri. Otázky na 
stiahnutie nájdete na webstránke farnosti v priečinku sviatosti/sviatosť birmovania.   

18. Chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli na potreby kostola. Osobitne z pohrebu Marty Sojkovej 
a Miroslava Šalatu po 50,- €.  PBZ.  

19. Počas mesiaca jún si uctievame Božské Srdce Ježišovo. My si ho uctíme počas mesiaca modlitbou 
Litánií k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu na začiatku sv. omší.  

20. Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s 
pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 
13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným/mestským úradom, a 
tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel 
mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV: ak ste 
nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! 
Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je 
užitočné pre našu obec/naše mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak 
ešte neurobili. Ďakujeme. 

21. V ostatných týždňoch niektoré slovenské denníky priniesli články o Božom sluhovi biskupovi Jánovi 
Vojtaššákovi. Na jednej strane nás teší záujem o osobu biskupa Vojtaššáka, ale na druhej strane sme 
sklamaní zo spôsobu, ako sa jeho osoba prezentuje. Na webstránke farnosti prinášame list spišského 
diecézneho administrátora a postulátora kauzy blahorečenia, ktorý je reakciou na spomínané články. 
 

OHLÁŠKY PRED PRIJATÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA 
 Milan Konš, syn Milana a Jany rod. Balcirákovej, bývajúci v Oravskom Veselom 

a Nikoleta Ovšáková, dcéra Anny Ovšákovej bývajúca v Lokci (3x). 
 Ľubomír Dulík, syn Jána a Danky rod. Kravákovej, bývajúci v Lokci 

a Jana Fafaľáková, dcéra Emila a Márie rod. Florkovej bývajúca v Novoti (1x). 
 

  



BOH JE A VŽDY OSTÁVA „BOH S NAMI“ 
Evanjeliový úryvok slávnosti Najsvätejšej Trojice (Mt 28,16-20) ponúka posledné verše Matúšovho 

evanjelia, ktoré predstavujú Ježišov testament svojim učeníkom. 
Učeníci prichádzajú naspäť do Galiley, kde začalo ich dobrodružstvo s Kristom, ich povolanie za 

apoštolov. Hoci boli povolaní pri Galilejskom jazere počas svojej práce rybárov, teraz prichádzajú na vrch. 
Jeho názov nepoznáme, ale ide o symbolický význam. 

Vystúpiť na vrch znamená stretnúť sa s Bohom, s jeho slávou a velebou. V Matúšovom evanjeliu je 
vrch veľmi dôležitý a opakuje sa na viacerých miestach, až môžeme hovoriť o mystike vrchov – vrch 
pokušenia, vrch blahoslavenstiev, vrch premenenia... Vzkriesený Pán sa im dáva spoznávať v sláve Božieho 
Syna: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi“ (Mt 28,18). 
Zachovať si postoj učeníka 

Na začiatku Ježišovho verejného účinkovania je tento región označený „Galilea pohanov“ – „Galiláia 
tón ethnón“ (porov. Mt 4,15). V biblickom chápaní tento grécky výraz slúži na označenie pohanov, to 
znamená národov, ktoré neuctievajú pravého Boha Izraela. 

Teraz Pán posiela svojich nasledovníkov ku všetkým národom. Vytvára sa tak prepojenie medzi 
Ježišovým poslaním a poslaním jeho nasledovníkov. Začína obdobie verejného účinkovania jeho učeníkov. 
Učeník sa nemôže skrývať za Majstra. Doba prípravy skončila. Je čas vystúpiť z tieňa. Aj my neraz zápasíme 
s predstavou, že vieru stačí žiť v tieni, v ústraní niekoho iného. 

Evanjelista poznamenáva - „klaňali sa mu, no niektorí pochybovali“ (Mt 28,17). Cirkev je 
spoločenstvom, ktoré sa usiluje o dokonalosť, ale nie je spolkom dokonalých. Svätý Otec František vo svojej 
exhortácii O povolaní k svätosti v súčasnom svete upozorňuje, že „ak má niekto odpovede na všetky otázky, 
ukazuje tým, že nie je na dobrej ceste, a je možné, že je to falošný prorok, ktorý používa náboženstvo na svoj 
prospech“ (čl. 41). 

Pápež František varuje pred pokušením „osvietených katolíkov“, ktorí „len preto, že niečo čítali, boli 
na nejakom kurze alebo sa zúčastnili na nejakej obnove nadobudnú akýsi pocit nadradenosti nad ostatnými“ 
(čl. 45). 

Matúš odkazuje, že nejestvuje cesta ľahšej viery pre tých, ktorí videli Ježiša a ťažšej viery pre nás, čo 
sme ho nevideli. Už samotný počet „jedenásti“ a nie „dvanásti“ odkazuje, že aj oni sú ľudia slabí, že došlo 
medzi nimi k zrade. Matúš nehovorí o apoštoloch, ale o učeníkoch, lebo aj po odchode svojho Majstra majú 
vždy zostať predovšetkým jeho učeníkmi a nepodľahnúť moci nadradenosti. 
Kristov duchovný testament 

Záver Matúšovho evanjelia patrí Ježišovi. Jeho posledné slová môžeme chápať aj ako duchovný 
testament. Majster posiela svojich učeníkov, aby získali nových nasledovníkov. V príkaze „učte všetky 
národy“ grécky text neobsahuje sloveso „učte“, ale „mathetéusate“, čo doslova znamená „robte učeníkov“, 
lebo podstatné meno „mathetés“ znamená „učeník“. Odovzdávanie viery nie je záležitosťou nejakého 
školenia. 

Taliansky biblista Massimo Grilli poznamenáva, že „poslaním učeníkov je pomôcť tým, ktorým sa 
ohlasuje evanjelium, nadviazať kontakt s Ježišom, Božím Mesiášom“ (porov. Zákonník, ktorý sa stal 
učeníkom nebeského kráľovstva, s. 105). Pomáhame druhým k tomu, aby aj našim prostredníctvom 
nadviazali kontakt s Kristom, resp., aby si tento vzťah prehĺbili? 

Viera, ktorá sa rodí v našom vnútri, dostáva krstom svoju konkrétnu viditeľnú realizáciu. V žiadnom 
prípade nejde len o akýsi skrytý, neviditeľný pocit. Ježiš nám svojím učením priniesol zvesť, ktorá je aj 
tajomstvom dnešnej slávnosti, že Boh je spoločenstvom troch osôb – Otca, Syna a Ducha Svätého. 

Krst predstavuje viditeľné vovedenie do vzťahu Najsvätejšej Trojice, ktoré má svoje ďalšie 
pokračovanie. Preto Pán Ježiš hovorí: „Naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal“ (Mt 28,20). 
Potrebujeme v našej viere vyučovať (po grécky „didásko“) druhých, ale nielen na úrovni odovzdávania 
vedomostí. Ide o vyučovanie, ktoré povedie k zachovávaniu toho, čo nám Ježiš odovzdal. 

Úplne poslednou vetou Božieho Syna v Matúšovom evanjeliu nie je napomenutie, alebo príkaz, ale 
uistenie. „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28,20). Napĺňa sa prísľub, ktorý 
o Božom Synovi zaznel na začiatku Matúšovho evanjelia z úst anjela Jozefovi: „Dajú mu meno Emanuel, čo 
v preklade znamená Boh s nami“ (Mt 1,23). 

Boh je a vždy ostáva „Boh s nami“. To je jeho nemenné nastavenie. Boh nás neopúšťa ani v našich 
zlyhaniach a hriechoch, čo však už neplatí o nás. 



CIRKEV SLÁVI EUCHARISTIU A EUCHARISTIA BUDUJE CIRKEV 
Evanjeliový text slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Mk 14,12-16, 22-26) ponúka 

prípravu a priebeh Ježišovej poslednej večere. Eucharistické procesie v deň slávnosti nám pripomínajú, že 
slávenie a adorácia Sviatosti Oltárnej sa navzájom dopĺňajú. 
Charakter Poslednej večere 

Medzi odborníkmi prebieha diskusia, aký charakter mala Ježišova posledná večera. Na jednej strane 
sú zastancovia mienky, že Ježiš ju slávil na spôsob židovskej veľkonočnej večere. V ich prospech sa 
prihovára otázka Ježišových učeníkov: „Kde ti máme ísť pripraviť veľkonočnú večeru?“ (Mk 14,12, túto 
schému sleduje aj Mt 26,17 a Lk 22,8) a niektoré ďalši zvláštnosti, napr. stolovali po súmraku, v Jeruzaleme, 
zaspievali chválospev, ktorý sa spieval iba na záver veľkonočnej večere. Na druhej strane sú odborníci, ktorí 
tvrdia, že Ježiš neslávil poslednú večeru podľa zvyklostí židovskej veľkonočnej večere, tzv. sederu. 
Vychádzajú z Jánovho evanjelia, kde sa uvádza, židia viedli Ježiša na odsúdenie k Pilátovi, ale nevošli do 
vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili a mohli večer ešte len jesť veľkonočného baránka (porov. Jn 18,28). 
Táto otázka nie je definitívne vyriešená, ale bez ohľadu na „charakter“ poslednej večere, toto Ježišovo 
stolovanie pred svojim umučením zostáva výnimočné a jedinečné. Ježiš odovzdal v úzkom kruhu svojich 
apoštolov dar Eucharistie, keď premenil chlieb a  víno na svoje Telo a Krv.   
Sprítomnenie obety 

Evanjelisti sa vo svojich spisoch viackrát zmieňujú o Ježišovom stolovaní počas jeho verejného 
účinkovania, ale nikdy bez bližších detailov. Táto večera je však výnimočná. Evanjelista to dáva čitateľom 
na vedomie aj tým, že zachytil jej detailný priebeh. Na rozdiel od ostatných stolovaní Ježiš teraz zostal len 
v úzkom kruhu svojich apoštolov; vzal oddelene chlieb a víno; vyslovil nad nimi požehnanie; lámal chlieb 
a podával kalich z ktorého všetci pili; dal ich spolustolujúcim so slovami, ktorými vysvetľuje význam toho, 
čo práve robí: „Toto je moje telo... Toto je moja krv novej zmluvy.“(porov. Mk 14,22 a 24) Ustanovenie 
Eucharistie sviatostne anticipovalo udalosti Ježišovho umučenia. Cirkev vyznáva, že od tohto Ježišovho 
ustanovenia každá svätá omša sviatostným a nekrvavým spôsobom zvestuje a slávi obetu, ktorú priniesol na 
kríži Boží Syn za spásu sveta. Svätý Ján Pavol II. hovorí, že v Eucharistii je sprítomnené a zhrnuté celé 
veľkonočné Triduum (Ecclesia de Eucharistia, 5. bod).  
Podiel na Ježišovom osude 

V biblickom chápaní každý, kto je z chleba, prijíma aj požehnanie vyslovené nad chlebom. Spoločné 
jedenie zjednocuje stolujúcich medzi sebou. Podobne to platí pre slová požehnania nad kalichom, ktorý sa 
následne dával všetkým prítomným. Každý, kto pije z kalicha, prijíma požehnanie vyslovené nad kalichom. 
Keď teda Ježiš vyslovil slová nad chlebom a nad vínom, ktoré sú jeho telom a krvou, ktorá sa obetuje za 
všetkých, tým odovzdáva učeníkom podiel na svojom vlastnom osude, dáva im podiel na vlastnej 
vykupiteľskej smrti. Vzniká puto nevyhnutné pre našu spásu: „Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho 
krv, nebudete mať v sebe život.“ (Jn 6,53)  

Platí dôležitá zásada: Cirkev slávi Eucharistiu a  Eucharistia buduje Cirkev. Slávnosť Kristovho 
Tela  a Krvi nám pripomína, že stretnutie s Kristom v Eucharistii sa nikdy pre nás nemá stať všednou 
a rutinnou záležitosťou. V prvom rade ide o náš vnútorný postoj, ktorý je neoddeliteľne spojený s vonkajšou 
formou našej zbožnej účasti na svätej omši. Nejde však iba o prejavenie nábožnosti. Pán Ježiš hovorí o „novej 
zmluve“, čo nám pripomína, že máme neustále obnovovať naše puto s Kristom, ktoré upevňujeme účasťou 
na Eucharistii. 
Slávenie a adorácia 

Slávenie svätej omše zostáva centrálnou úlohou Cirkvi v duchu Ježišových slov: „Toto robte na moju 
pamiatku.“ Svoje miesto však má aj adorácia Sviatosti Oltárnej. Slávenie a adorácia nestoja vo vzájomnej 
opozícii, ale sa navzájom dopĺňajú. Eucharistická adorácia pripravuje naše srdcia na stretnutie so živým 
Kristom okolo stola Božieho slova a stola jeho Tela  a Krvi pri svätej omši. Po jej skončení neprestáva reálna 
prítomnosť, a preto adorácia Sviatosti Oltárnej má svoje pokračovanie v živote veriacich. Možno denne 
cestou z práce, zo školy, alebo od iných povinností prechádzame okolo chrámu. Využívajme tieto chvíle na 
adoráciu Kristovi prítomnému vo sviatosti Oltárnej. 
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