
 

FARSKÉ OZNAMY (9.5.2021 – 16.5.2021) 
6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
10.5.2021 

Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli 
féria 

18:00 
+ Helena Buknová 

***  

UTOROK 
11.5.2021 

Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a 
mučenice 
ľub. spomienka 

18:00 - vysielaná 
+ František Krasničan 

17:00 
+ z rod. Balek, Bakoš a 

Gonda 

STREDA 
12.5.2021 

Streda po 6. veľkonočnej nedeli 
féria  
Večerná sv. omša je z nasl. slávnosti. 

18:00  
+ Mária, Štefan, František 

Kubolek a Bernadeta 
Borovčík 

*** 

ŠTVRTOK 
13.5.2021 

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA 
PRIKÁZANÝ SVIATOK 

7:00 
za ľud farnosti 

17:00 
BPZ pre rodinu č. 140 18:00 - vysielaná 

+ Etela Kormaňáková  
(30. deň) 

PIATOK 
14.5.2021 

SV. MATEJA, APOŠTOLA 
sviatok 

18:00 - vysielaná 
+ Ján, Štefan a Mária Paľo 

17:00 
+ Jozef a Alžbeta Trabalík 

a rodičia 

SOBOTA 
15.5.2021 

Sobota po 6. veľkonočnej nedeli 
féria  
 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

7:00 
+ Jozef Socha 

*** 
18:00  

+ z rod. Smarkoň a 
Adamec 

NEDEĽA 
16.5.2021 

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

7:45 
na úmysel kňaza 

8:00 
na úmysel kňaza 

9:00 - vysielaná 
za ľud farnosti 

9:00 
+ Anton Tylka (30. deň) 

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.  

2. Od piatku 14.5. bude možné sa zapísať na ďalšie dva týždne na sv. omše.  
3. Keďže naďalej platia obmedzenia pre verejné bohoslužby, naďalej platí aj dišpenz od účasti na 

svätých omšiach 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 



4. Z farského kostola vysielame sv. omše cez internet. Link nájdete na webstránke farnosti. 
5. Ak potrebujete niečo vybaviť na fare, najprv sa prosím skontaktujte telefonicky na č. 043/559 12 26. 
6. Pondelok, utorok a streda sú prosebné dni. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu. Záväzný je 

jeden deň.  
7. Na budúcu nedeľu 16.5. bude Zbierka na katolícke masmédiá. Prispieť budete môcť od pondelka (od 

zajtra) do nedele v kostoloch do označenej pokladničky MASMÉDIÁ.  
8. Kostoly na sv. prijímanie, sv. spoveď a súkromnú modlitbu budú otvorené: 

 Lokca: nedeľa 13:00 – 14:30; utorok, štvrtok a piatok 17:00 – 17:30 
 Ťapešovo: nedeľa 13:00 – 14:00; štvrtok a piatok 16:00 – 16:30 

9. Počas mesiaca máj sa počas sv. omší pomodlíme Loretánske litánie.  
10. Od piatku 14.5. začína Novéna k Duchu Svätému pred sviatkom zoslania Ducha Svätého. 
11. 1. sväté prijímanie sa bude sláviť v Ťapešove 13. júna a v Lokci 26. júna 3.A a 27. júna 3.B. Prosíme 

rodičov aby spolu s deťmi opakovali otázky, ktoré im boli rozdané. Dátumy vedomostných skúšok budú 
oznámené. 

12. Chceme poďakovať všetkým, ktorí prispievajú na potreby kostola aj počas pandémie. PBZ.  
13. Chceme poďakovať rodičom prvoprijímajúcich detí za včerajšiu brigádu. 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 (3x). 

 Róbert Fuzák, syn Jána a Daniely rod. Orčíkovej, bývajúci v Trstenej 
a Katarína Konšťáková, dcéra Stanislava a Ľudmily rod. Bartekovej, bývajúca v Ťapešove (2x). 
 

ZOSTAŤ UPROSTRED TOHTO SVETA BOŽÍMI PRIATEĽMI 
Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Jn 15, 9 – 17) je pokračovaním Ježišovej reči vo Večeradle o 

viniči a ratoslestiach, ktorá zaznela minulú nedeľu.  
V  úryvku ešte zaznieva obraz predchádzajúcej nedele o viniči. Pán Ježiš vyzýva svojich učeníkov, 

aby prinášali ovocie. Tým ovocím je vernosť jeho prikázaniam a bratská láska, ktorá vyžaruje do sveta.  
Byť Božími priateľmi 

V dnešnom úryvku však Pán Ježiš vo Večeradle hovorí svojim učeníkom: „Už vás nenazývam 
sluhami..., nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.“ Ak 
učeníci robia to, čo od nich Ježiš žiada, teda ak veria a milujú, Syn ich uznáva ako „priateľov“. Toto puto 
priateľstva pochádza zo skutočnosti, že Ježiš povedal svojim priateľom všetko, čo počul. Je to pozvanie 
k hlbšiemu vzťahu  s Bohom, ktorý sa vyznačuje vernosťou a láskou pozemského syna a dcery voči svojmu 
nebeskému Otcovi. V Starom zákone boli napríklad  Abrahám a Mojžiš označení Božími priateľmi. Môžeme 
o sebe povedať, že máme poslušnosť a vernosť týchto biblických postáv?  

Čo máme robiť ako Ježišovi učeníci? Milovať iných, lebo Boh najskôr miloval nás. V druhom čítaní 
dnešnej nedele počujeme výnimočné slová: „Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval 
nás.“ Ľudskej láske, často, žiaľ, chýba nezištnosť a čistota úmyslov. Nepodľahnime pokušeniu, že milujeme 
Boha iba tak, že o tom rozprávame, že si to myslíme a prajeme. Božia láska je iná. Neriadi sa príťažlivosťou 
alebo túžbou po moci. Je to láska, ktorá nemiluje podľa zásluh, víta vzpurného syna a ponúka priateľstvo 
tomu, kto sa chystá zradiť. Je to vzťah lásky medzi Otcom a Synom, ktorú nám Syn ukázal.   
Milovať ako Boží Syn 

Svätý Augustín povedal: „Môžete mať všetky sviatosti a byť zlí, ale nemôžete mať lásku a byť 
zlí.“ Ježišovi učeníci sa neusilujú o lásku podľa vlastných predstáv. Koľko deformácií a karikatúr dokáže 
človek nazvať láskou. Sme toho svedkami aj v dnešnej dobe. Náš Učiteľ nám kladie porovnanie: „Aby ste 
sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.“ Spojka „ako“ plní dôležitú úlohu. Kristus zostáva vzorom.  
Rovnaký vzťah, ktorý existuje medzi Otcom a Synom, nastáva aj medzi Synom a učeníkmi a medzi učeníkmi 
navzájom. V centre dnešného úryvku je samotný Ježiš Kristus, ktorý dal život za svojich priateľov. 
Napodobňujme ho! 



Ani kresťania ani Cirkev nemôžu nasledovať módne vlny alebo kritériá sveta. Nie Kristus sa má 
prispôsobiť svetu, v ktorom žijeme; sme to my, ktorí máme premieňať náš život na Ježiša Krista. Toto nás 
musí prinútiť premýšľať. Keď naša sekularizovaná spoločnosť žiada od kresťanov a Cirkvi zmeny, 
jednoducho žiada, aby sme sa dištancovali od Boha. Kresťan musí zostať verný Kristovi a jeho posolstvu. 
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 
 

TÝŽDEŇ NA ROZMYSLENIE 
Istá rodina očakávala tretie dieťa. Už pri prvom tehotenstve sa zistilo, že manželia sú inkompatibilní 

v krvných skupinách a Rh faktoroch. Matka mala krvnú skupinu A1, Rh faktor negatívny, otec mal skupinu 
B, Rh faktor pozitívny. V takom prípade, keďže prvé dieťa zdedilo krvnú skupinu s Rh faktorom po otcovi, 
nastal problém s ďalšími tehotenstvami. 

Druhé dieťa, ktoré podobne ako prvé malo skupinu B a Rh faktor pozitívny po otcovi, dostalo po 
narodení žltačku a náznak prvých príznakov novorodeneckých ťažkostí. Tieto sa však zvládli bez následkov, 
no prípadné následné tehotenstvo už bolo vzhľadom na možné poškodenie dieťaťa označené ako vysoko 
rizikové. Rodičia sa s láskou venovali svojim dvom deťom dievčatku a chlapčekovi a tešili sa ich zdraviu. 
No život im pripravil veľkú životnú skúšku. 

Žena otehotnela napriek upozorneniam lekárov aj po tretíkrát. Gravidita sa zistila náhodne počas 
ochorenia matky, ktorá navyše užívala antibiotiká. Gynekologička, ktorá „neplánované“ rizikové tehotenstvo 
komentovala nie veľmi šťastným spôsobom, privodila traumu budúcej mamičke: „Neupozorňovala som vás, 
že po tretí krát už nesmiete ostať gravidná! Chcete sa celý život pozerať na svoje postihnuté dieťa?“ reagovala 
podráždene. „Dávam vám týždeň na rozmyslenie, lebo je už najvyšší čas na vykonanie abortu!“ S týmito 
slovami odprevádzala nešťastnú mamičku k dverám ambulancie. 

Doma sa psychicky zdrvená matka pustila do usedavého plaču. Vedomie hrozných slov, ktoré jej 
lekárka uštedrila, nehľadajúc alternatívu v medicínskom pokroku, ustavične doliehalo v jej vnútri. Ani 
nezbadala, kedy sa z práce vrátil manžel. Keď mu rozpovedala, čo sa stalo, pocítila v sebe obrovskú úľavu. 
„Pozri,“ poznamenal muž, „nie je dokázané, že sa nám musí narodiť postihnuté dieťa. Veď ani nevieme, či 
aj ono zdedilo krvnú skupinu po mne. A pokiaľ viem, dieťaťu sa dá vymeniť krv ešte v tele matky. Nakoniec 
– každá ľudská bytosť má právo narodiť sa. Veď Ten, ktorý toto všetko dopustil, zaiste nás neopustí.“ 

Po celých deväť mesiacov boli manželia pod obrovským psychickým tlakom. Ako veriaci ľudia však 
nezaváhali a rozhodne odmietli abortus napriek odporúčaniu gynekologičky. Živený dôverou v život 
a Prozreteľnosť zobrali na seba riziko neznámej a neistej budúcnosti. Táto ich veľká životná skúška bola 
nakoniec korunovaná požehnaním. Narodilo sa im tretie dieťa – druhá zdravá dcérka. Pri krvných testoch po 
narodení sa dokonca zistilo, že dieťa zdedilo krvnú skupinu po matke, teda bolo všetko v poriadku. Dnes 
dievča navštevuje gymnázium a je veľmi nadané. 

Je dobré, keď na zložité a ťažké životné situácie nezostane matka sama, ale má pri sebe partnera, 
s ktorým sa môže o všetko podeliť. Veď manželia sú zaiste silnejší, keď cez optiku viery celkom inak 
zvládajú dobrodružstvo života – situácie, ktoré by inak boli nad ich ľudské sily. 

zdroj: časopis Família 
 

POSADÍ SA AKO TAVIČ A ČISTIČ STRIEBRA  
Skupinka žien študovala knihu Malachiáša. Keď študovali tretiu kapitolu, prišli k tretiemu veršu, v 

ktorom sa píše: „Posadí sa ako tavič a čistič striebra…“ Tento verš bol pre ženy ako hlavolam a rozmýšľali, 
čo tieto slová vlastne hovoria o Božom charaktere. A tak sa jedna z nich ponúkla, že niečo zistí o procese 
čistenia striebra a na ďalšom stretnutí skupinky im o tom porozpráva. 

V ten týždeň táto žena zavolala striebrotepcovi a dohodla si s ním stretnutie, aby ho pozorovala pri 
práci. Nepovedala mu nič o tom, prečo sa o jeho prácu zaujíma, iba toľko, že ju zaujíma proces čistenia 
striebra. Ako tak striebrotepca pozorovala, videla, ako držal kus striebra nad ohňom, aby ho zohrial. Vysvetlil 
jej, že pri čistení striebra ho treba držať uprostred ohňa, tam, kde sú plamene najhorúcejšie, aby sa všetka 
nečistota spálila. 

Žena rozmýšľala o tom, že Boh nás takto drží v ohni, a potom si spomenula na ten verš: „Posadí sa 
ako tavič a čistič striebra.“ A tak sa opýtala striebrotepca, či naozaj musí sedieť a držať to striebro po celý 
čas, kým sa čistí. Muž odpovedal: „Samozrejme. A nielen to. Musím ho držať a nespustím z neho oči po celý 



čas, kým je v ohni. Keby som to striebro nechal v plameňoch čo aj len o chvíľu dlhšie, ako treba, zničilo by 
sa.“ 

Dáma na chvíľu stíchla, a potom sa striebrotepca opýtala: „A ako viete, kedy je to striebro už úplne 
čisté?“ On sa usmial o odpovedal: „No, to je ľahké – predsa vtedy, keď sa v ňom vidím ako v zrkadle.“ 

Ak sa dnes cítiš ako uprostred ohňa, pamätaj, že ťa drží Božia ruka. On z teba nespúšťa oči. Nedovolí, 
aby sa tvoj život zničil a bude ťa strážiť a držať, až kým sa v Tebe neuvidí. 

zdroj: www.modlitba.sk 
 

 AKO BOH STVORIL MATKU…  
Kedysi dávno pri stvorení sveta, Boh tvoril matku. Jeho šiesty 

deň práce sa blížil ku koncu. Zaneprázdneného Boha prišiel pozdraviť 
jeden z anjelov a hovorí mu: „Prečo, míňaš toľko drahoceného času na 
túto jednu vec, Bože?“ 

On odpovedal: „Čítal si moje zadanie? Nie je to také 
jednoduché. Táto bytosť musí byť úplne umývateľná, prispôsobivá 
a pružná. Musí mať asi 200 pohyblivých častí, ktoré budú všetky 
nahraditeľné. Musí dokázať fungovať na čiernej káve a na rôznych 
zvyškoch jedla, mať lono, ktoré dokáže udržať 3 deti naraz a mať bozk, 
ktorý dokáže zahojiť čokoľvek od odretého kolena až po zlomené 
srdce. A navyše, musí mať 6 párov rúk." 

Anjel zostal ohromený požiadavkami, pre túto bytosť. „Šesť 
párov rúk?! To v žiadnom prípade! To sa predsa nedá,“ povedal anjel. 

 Boh mu odpovedal: „Oh, ruky nie sú problém. Najväčší 
problém sú tri páry očí, ktoré musia matky mať. To ma trápi najviac.“ 

„A toto má byť štandardný model, Bože?“ spýtal sa anjel. 
Boh súhlasne prikývol. „Áno, jeden pár očí musí vidieť aj cez 

zatvorené dvere aby vždy, keď sa spýta svojich detí, čo práve robia, dávno poznala odpoveď. Jeden pár očí, 
ktorý bude na zadnej strane jej hlavy, aby vedela všetko, čo potrebuje vedieť dokonca aj vtedy, keď by tomu 
nikto neveril. A tretí pár očí na jej tvári, aby videla svoje nezbedné deti a mohla im dávať najavo, že im 
rozumie a miluje ich bez toho, aby musela povedať čo i len jediné slovo." 

Anjel skúsil Boha prerušiť: „To je priveľa práce, Bože. Je to vôbec možné vytvoriť takú bytosť? 
Nepremyslíš to ešte a nenecháš si to celé radšej ešte na zajtra?“ 

„Nemôžem.“ Odpovedal Boh. „Som veľmi blízko k tomu, aby som túto môjmu srdcu blízku bytosť 
dokončil. Musí sa dokázať vyliečiť, keď je chorá a dokázať nakŕmiť svoju rodinu aj kúskom chleba.“ 

Anjel podstúpil bližšie a dotkol sa ženy. „Ale je strašne krehká, Bože.“ 
„Áno, je krehká,“ súhlasil Boh, „no urobil som ju zároveň aj silnou. Nemáš ani tušenia, čo všetko 

vydrží a dokáže.“ 
„A bude schopná myslieť?“ 
„Nielen myslieť, no dokáže hľadať tisíce dôvodov, aby robila najlepšie svoje poslanie. Bude vedieť 

i vyjednávať a brániť svoje presvedčenia.“ 
Potom sa anjel dotkol ženinho líca. „Och, ale zdá sa, že tento model je prasknutý. Niečo z neho vyteká. 

Hovoril si, že si do tohto modelu vložil naozaj veľa úsilia, ale tu má asi nejakú chybu.“ 
„To nie je prasklina. To sú slzy,“ odpovedal Boh. 
„A na čo sú jej slzy?“ spýtal sa anjel. 
Boh sa naňho pozrel a hovorí: „Slzy sú na to, aby dokázala vyjadriť svoju radosť, svoju bolesť, 

smútok, žiaľ, opustenosť, ale tiež hrdosť a šťastie v jej veľkom srdci. 
Anjel bol uchvátený: „Si génius, Bože! Myslel si pri tomto stvorení úplne na všetko!“ 
„Oh, áno,“ dodal a spokojne sa nad svojím dielom usmial. 

zdroj: www.mojakomunita.sk 


