
 

FARSKÉ OZNAMY (2.5.2021 – 9.5.2021) 
5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
3.5.2021 

SV. FILIPA A JAKUBA, 
APOŠTOLOV, sviatok 

18:00 
+ Štefan a Helena Valčičák 

a rodičia 
***  

UTOROK 
4.5.2021 

Utorok po 5. veľkonočnej nedeli 
féria 

18:00 - vysielaná 
+ Ondrej, Mária, Jozef a 

Mária 

17:00 
BPZ pre Annu (70 r. ž.)  

STREDA 
5.5.2021 

Streda po 5. veľkonočnej nedeli 
féria 

18:00  
+ Jozef a Mária Kuzmiak a 

rodičia 
*** 

ŠTVRTOK 
6.5.2021 

Streda po 5. veľkonočnej nedeli 
féria 
Prvý štvtok v mesiaci. 

18:00 - vysielaná 
BPZ pre členov ruže  
sv. Dominika Savia 

17:00 
+ Jozef a Katarína Brontvaj 

a deti 

PIATOK 
7.5.2021 

Piatok po 5. veľkonočnej nedeli 
féria 
Prvý piatok v mesiaci. 

18:00 - vysielaná 
+ Jozef, Mária a Anton 

Majda a rodičia 

17:00 
+ z rod. Bugaj a Kulina 

SOBOTA 
8.5.2021 

Sobota po 5. veľkonočnej nedeli 
féria  
 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

7:00 
+ z rod. Kunocha a Vajdiar 

*** 
18:00  

+ Cyril Srnčík a rodičia 

NEDEĽA 
9.5.2021 

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

7:45 
na úmysel kňaza 

8:00 
na úmysel kňaza 

9:00 - vysielaná 
za ľud farnosti 

9:00 
poď. za 95 r. ž. Anny 

1. Sv. omše je možné slúžiť 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 je vyplnení z troch skupín ľudí: prvá skupina je 
vytvorená službou pri sv. omši podľa rozpisu, druhá skupina je tvorená zo 6 osôb z rodiny, ktorá dala 
úmysel na sv. omšu a posledná tretia skupina, je tvorená ľuďmi, ktorí sa môžu zapísať v kostole na 
pripravené hárky počas súkromnej modlitby či sv. omše. 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. Od štvrtku 29.4. je možné sa 
zapisovať na ďalšie dva týždne.  

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. 

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

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



5. Kto by potreboval z chorých, ku ktorým chodíme na prvé piatky, sviatosť zmierenia, nech sa 
skontaktuje osobne alebo telefonicky, poprípade mailom alebo cez facebook. Návštevy p. kaplán 
uskutoční vo štvrtok a p. farár v piatok. V Ťapešove vo štvrtok. 

6. Kostoly na súkromnú modlitbu (sv. spoveď a sv. prijímanie) budú otvorené: 
 Lokca: nedeľa 13:00 – 14:30; utorok, štvrtok a piatok 16:45 – 17:30 
 Ťapešovo: nedeľa 13:00 – 14:00; štvrtok a piatok 16:00 – 16:30 

7. Minulú nedeľu 25.4. bola Zbierka na seminár. Vyzbieralo sa a odoslalo 1.100,-€. PBZ. 
8. Počas mesiaca máj sa na záver sv. omší pomodlíme Loretánske litánie.  
9. Komisia pre mládež rozbieha kampaň pod názvom RE 246 úroveň 2.0.Táto kampaň je inšpirovaná 

encyklikou Laudatio Si od pápeža Františka, chceme s mladými spolu vyzbierať 246 vriec odpadu 
(práve toľko bodov má encyklika) a tak konkrétne prispieť k starostlivosti o náš spoločný domov. Viac 
info o kampani: na www.komisia.sk 

10. Chceme poďakovať všetkým, ktorí prispievajú na potreby kostola aj počas pandémie. PBZ.  
 

OHLÁŠKY PRED PRIJATÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA 
 Peter Šturek, syn Štefana a Vlasty rod. Hojovej, bývajúci v Kňažej 

a Elena Bakaľová, dcéra Milana a Eleny rod. Drígľovej, bývajúca v Ťapešove (2x). 
 Róbert Fuzák, syn Jána a Daniely rod. Orčíkovej, bývajúci v Trstenej 

a Katarína Konšťáková, dcéra Stanislava a Ľudmily rod. Bartekovej, bývajúca v Ťapešove (1x). 
 

KRESŤAN NEMÔŽE „VEGETIŤ“ NA VINIČI  
Evanjeliový text Piatej veľkonočnej nedele (Jn 15,1-8) podáva úryvok z Ježišovej rozlúčkovej reči vo 

Večeradle. Obraz viniča a ratolestí patrí medzi najvýraznejšie vyjadrenia vzťahu Krista a jeho učeníkov.  
Vinič a vinica patria v starozákonných textoch medzi najvýznamnejšie alegórie vzťahu Boha 

k vyvolenému národu. Izaiáš uvádza pieseň o Pánovej vinici (porov 5,1-7) a výrok o novej Pánovej vinici 
(27,2-5); podobne sa vyjadruje prorok Ezechiel (porov. 19,10-13) a Jeremiáš vyzýva ľud na pokánie, lebo sa 
stal „spotvoreným viničom“ (porov. 2,21). Žalmista hovorí o Izraeli, ktorého Pán ako vinicu preniesol 
z Egypta do zasľúbenej krajiny a napriek nevernosti ľudu prosí Pána, aby držal nad ním svoju ochrannú ruku 
(Ž 80). 
Naštepiť sa na pravý vinič  

Obraz vinice sa stal obľúbeným aj pre samotného Ježiša. Poznáme podobenstvo o robotníkoch vo 
vinici (Mt 20,1-16), O zlých vinohradníkoch (Mk 12,1-12) alebo o dvoch synoch (Mt 21,28-32 ).  

V našom evanjeliovom úryvku Ježiš používa známu terminológiu a aplikuje ju na vlastnú osobu, 
pričom zdôrazňuje, že je pravý vinič. V spojení s ním nehrozí pomýlenie, nehrozí zídenie zo správnej cesty 
k Bohu. Vo vzťahu k nemu sa rodí a žije nové spoločenstvo – Cirkev.  

Ako konáre existečne závisia od spojenia s kmeňom viniča, z ktorého prúdi život, podobne aj učeník 
je bytostne závislý od „ostať v Ježišovi“. Túto myšlienku hlbokého zjednotenia s Kristom nachádzame aj 
v Jn 6,56: „Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.“   

Pred nami stojí otázka, či sa v živote skutočne usilujeme, aby sa nikdy neprerušilo naše spojenie 
s Ježišom Kristom, alebo či nehľadáme iné „alternatívy“.  
Neísť vlastnou cestou  

Úlohou kresťana nie je „vegetiť“ na viniči, ale prinášať ovocie. Ak v nás prúdi Kristov život, konáme 
skutky ako On. Náš život má hovoriť o nás a za nás, že sme spojení s Kristom. Pán Ježiš opakovane 
prízvukuje, že prinášanie ovocia nie je výsledkom vlastných aktivít a snaženia, ale je výsledkom jedine 
spojenia s Ním, „lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15,5).  

Obraz viniča a ratolestí sa istým spôsobom podobá na Pavlov obraz ľudského tela, ktorého jedinou 
hlavou je Kristus (porov. Ef 1,7-10; Kol 1,15-20). Tajomným telom Krista je Cirkev. Nemôžeme byť v plnej 
jednote s Kristom, ak nie sme súčasťou jeho Tela, ktorým je Cirkev.  



Všimnime si, že Pán Ježiš nikdy nevykresľuje seba samého ako nezávislého od Otca: „Nič nerobím 
sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec“ (Jn 8,28). Je to Ježišova cesta neustáleho hľadania a 
plnenia Otcovej vôle.  

Práve hlboký vzťah medzi Otcom a Synom je vzorom pre vzťah medzi Ježišom a jeho učeníkmi. Snáď 
je možné nejaký čas predstierať vieru, ale bez skutočného spojenia s Božím Synom, skôr či neskôr sa taký 
vzťah zmení na „vyschnutý konár“, lebo v ňom neprúdi životodarná Ježišova milosť. On musí zostať zdrojom 
nášho života a činnosti, čo je synonymom poslušnosti Ježišovi a jeho slovu.   
Ja som  

Pre Jánovo evanjelium je charakteristické, že zachytil tento častý Ježišov „Ja som“ slovník: Ja som 
svetlo sveta; Ja som chlieb života; Ja som cesta, pravda a život; Ja som vzkriesenie a život; Ja som dobrý 
pastier; Ja som brána k ovciam. Ja som vinič...   

Avšak nájdeme aj samotné vyjadrenie Ja som, ktoré je odozvou na Knihu Exodus, kde Boh zjavuje 
Mojžišovi svoje meno: „Toto povieš Izraelitom: ,Ja-som ma poslal k vám!´“ (3,14). Pán Ježiš používa toto 
spojenie, lebo on je Boh. V známej scéne v Getsemanskej záhrade pri svojom zatknutí sa Ježiš pýta: „Koho 
hľadáte?“ Na odpoveď „Ježiša Nazaretského“, Pán Ježiš odpovedá „Ja som“. Evanjelista vtedy 
uvádza: „Ako im povedal ,Ja som´, cúvli a popadali na zem.“ Čakali by sme skôr, že sa na neho vrhnú, však 
ho prišli zajať.  

Ježiš sa im predstavil Božím menom, preto sa zľakli a  vzdali mu úctu, ktorá patrí Bohu. Boží titul Ja 
som je výrazom jeho trvalej prítomnosti v našich dejinách. On nie je nejakou neosobnou energiou, ale živou 
osobou, ktorá chce vstúpiť aj do nášho, môjho života.  
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 
 

TRI PESOS 
Zo života svätej Terézie z Avily (+ 1582) sa rozpráva tento príbeh: 

Keď prichádzala do Sevilly, pred bránou mesta stretla nejakého známeho. Opýtal sa jej: „Terézia, prečo sem 
prichádzaš?“ „Chcem tu založiť nový kláštor,“ odpovedala, ako keby sa jednalo o úplne bežnú vec. 

„A máš peniaze?“ Terézia siahla do vrecka svojho rehoľného habitu a vytiahla tri ošúchané mince: 
„Trochu…“ Ten známy človek sa naozaj úprimne zasmial a namietol: „A to si myslíš, že tri pesos ti budú na 
kláštor stačiť?“ 
„Terézia a tri pesos – to naozaj nie je nič,“ odpovedala kľudne rehoľnica. Potom sa zasa zasmiala ona 
a dodala: „Ale Terézia, tri pesos a Boh – to je viac, než koľko je potrebné na niekoľko kláštorov!“ 

V nasledujúcich rokoch založila v Španielsku mnoho kláštorov. Svoje svedectvo podáva vo svojej 
„Knihe o zakladaní.“ Medzi rokmi 1567 a 1571, zreformovala  konventy a založila kláštory v mestách 
Medina del Campo, Malagon, Valladolid, Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba de Tormes a inde. Všetkých 
spolu bolo sedemnásť  kláštorov pod jej priamym vedením, ale tiež veľa mužských kláštorov, ktoré 
prebudovala počas 20 rokov. Pápež Pavol VI. jej v roku 1970 udelil titul „učiteľka Cirkvi“.  

zdroj: www.modlitba.sk 
 

MODLITBA PRI MÁJOVEJ POBOŽNOSTI 
Preblahoslavená Panna Mária, Božia Rodička! Hoci sme hriešni, predsa pred očami 

všemohúceho Boha a celého neba padáme k tvojim nohám a volíme si ťa dnes za svoju ochrankyňu 
a matku, za svoju orodovníčku u tvojho Syna, Ježiša. Zasväcujeme ti seba, svoje telo i dušu so 
všetkým, čo máme a čím sme. Darujeme ti svoje srdcia a prajeme si, aby sme na teba nezabúdali, ale 
stále milovali teba i tvojho Syna, Ježiša Krista. 

Božia Rodička, obetujeme ti všetky modlitby a pobožnosti tohto mesiaca a prosíme ťa, vypros 
nám u Boha tú milosť, ktorú najviac potrebujeme. Ukáž, že si našou Matkou a že neopúšťaš tých, 
ktorí sa k tebe s dôverou utiekajú. Veď nás po ceste prikázaní tvojho Syna a vypros nám od neho 
hlavne tú milosť, aby sme mu zostali verní a aby sme chváliac teba na zemi, raz s tebou a so všetkými 
anjelmi a svätými chválili Ježiša v nebi na veky vekov. Amen. 



LORETÁNSKE LITÁNIE 
 

Pane, zmiluj sa.          Pane, zmiluj sa.  
Kriste, zmiluj sa.       Kriste, zmiluj sa.  
Pane, zmiluj sa.          Pane, zmiluj sa.  
Otec na nebesiach, Bože, 

zmiluj sa nad nami.  
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,  

zmiluj sa nad nami.  
Duch Svätý, Bože,   zmiluj sa nad nami.  
Svätá Trojica, jeden Boh,    

zmiluj sa nad nami.  
Svätá Mária,    oroduj za nás.  
Svätá Božia Rodička,  
Svätá Panna panien,  
Matka Kristova,  
Matka Cirkvi,  
Matka Milosrdenstva, 
Matka Božej milosti,  
Matka nádeje, 
Matka najčistejšia,  
Matka najnevinnejšia,  
Matka panenská,  
Matka nepoškvrnená,  
Matka hodna lásky,  
Matka obdivuhodná,  
Matka dobrej rady,  
Matka Stvoriteľa,  
Matka Spasiteľa,  
Panna najmúdrejšia,  
Panna hodna úcty,  
Panna hodna chvály,  
Panna mocná,  
Panna dobrotivá,  
Panna verná, 
Zrkadlo spravodlivosti,  
Sídlo múdrosti,  
Príčina našej radosti,  
Príbytok Ducha Svätého, 
Príbytok hoden cti,  
Vznešený príbytok nábožnosti,  
Ruža tajomná,  
Veža Dávidovho mesta,  

Veža zo slonovej kosti,  
Dom zlatý,  
Archa zmluvy,  
Brána do neba,  
Hviezda ranná,  
Uzdravenie chorých,  
Útočisko hriešnikov,  
Útecha migrantov, 
Útecha zarmútených,  
Pomocnica kresťanov,  
Kráľovná anjelov,  
Kráľovná patriarchov,  
Kráľovná prorokov, 
Kráľovná apoštolov,  
Kráľovná mučeníkov,  
Kráľovná vyznávačov,  
Kráľovná panien,  
Kráľovná všetkých svätých,  
Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného 
hriechu,  
Kráľovná nanebovzatá,  
Kráľovná posvätného ruženca,  
Kráľovná rodiny,  
Kráľovná pokoja, 
 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,  
zľutuj sa nad nami, Pane. 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, 
vyslyš nás, Pane.  

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta  
zmiluj sa nad nami.  

 

K: Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.  
Ľ: Aby sme sa stali hodni Kristových 
prisľúbení. 
 

K: Modlime sa.  
Pane a Bože náš, dopraj nám tešiť sa zo 
stáleho zdravia tela i duše a na mocný 
príhovor preblahoslavenej Panny Márie 
ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a 
priveď nás do večnej radosti. Skrze Krista, 
nášho Pána. Amen 


