
 

FARSKÉ OZNAMY (17.5.2021 – 23.5.2021) 
7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
17.5.2021 

Pondelok po 7. veľkonočnej nedeli 
féria 

18:00 
BPZ pre rodinu č. 375 

***  

UTOROK 
18.5.2021 

Utorok po 7. veľkonočnej nedeli 
féria 

18:00 - vysielaná 
+ Justína, Serafína, Ján 

a Peter Kurek 

17:00 
+ Ignác Prčina 

STREDA 
19.5.2021 

Streda po 7. veľkonočnej nedeli 
féria  

18:00  
+ Ignác Papán (30. deň) 

*** 

ŠTVRTOK 
20.5.2021 

Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli 
féria 

18:00 
+ Terézia, Jozef Kramarčík 

Daniel, Anna, Zdena 

17:00 
BPZ pre Máriu (75 r. ž.) 

PIATOK 
21.5.2021 

Kántry 
Piatok po 7. veľkonočnej nedeli 
féria 

18:00 - vysielaná 
BPZ pre rod. Majdovú a 

Súľovú 

17:00 
+ Ondrej Balek 

SOBOTA 
22.5.2021 

Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky 
ľub. spomienka 
 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

7:00 
+ Ján Tarčák 

*** 
18:00  

+ Ferdinand a Justína 
Madleňák 

NEDEĽA 
23.5.2021 

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO 

7:45 
na úmysel kňaza 

8:00 
na úmysel kňaza 

9:00 - vysielaná 
za ľud farnosti 

9:00 
BPZ pre členov ruže Svetla 

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. Naďalej sa môžete zapísať na ďalšie dva týždne na účasť na sv. omšiach vo vnútri kostola. 
3. Keďže naďalej platia obmedzenia pre verejné bohoslužby, naďalej platí aj dišpenz od účasti na 

svätých omšiach v nedele a prikázané sviatky. 
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. 

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. Dnes 16.5. je Zbierka na katolícke masmédiá. Prispieť môžete dnes poobede pri návšteve kostolov do 
pokladničky označenej MASMÉDIÁ.   

7. V stredu, piatok a v sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Pre našu farnosť 
bude piatok. Obsahom letných kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov a za duchovné 
povolania.  

8. Kostoly na sv. prijímanie, sv. spoveď a súkromnú modlitbu budú otvorené: 
 Lokca: nedeľa 13:00 – 14:00; utorok, štvrtok a piatok 17:00 – 17:30 
 Ťapešovo: nedeľa 13:00 – 14:00; štvrtok a piatok 16:00 – 16:30 
 zároveň budeme rozdávať sv. prijímanie tiež po skončení sv. omší pri dverách kostola, 

pričom sv. omšu budete môcť počúvať cez vonkajšie reproduktory 
9. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 2: vedúca p. Šimulčíková Antónia.  
10. Počas mesiaca máj sa počas sv. omší pomodlíme Loretánske litánie.  
11. Počas týždňa sa budeme modliť Novénu k Duchu Svätému pred sviatkom zoslania Ducha Svätého. 
12. 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. 

13. Chceme poďakovať všetkým, ktorí prispievajú na potreby kostola. PBZ.  
14. Chceme poďakovať rodičom prvoprijímajúcich detí, že počas týždňa dokončili obnovu farského plotu. 

 
OHLÁŠKY PRED PRIJATÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA 

 Róbert Fuzák, syn Jána a Daniely rod. Orčíkovej, bývajúci v Trstenej 
a Katarína Konšťáková, dcéra Stanislava a Ľudmily rod. Bartekovej, bývajúca v Ťapešove (3x). 

 Milan Konš, syn Milana a Jany rod. Balcirákovej, bývajúci v Oravskom Veselom 
a Nikoleta Ovšáková, dcéra Anny Ovšákovej bývajúca v Lokci (1x). 
 

NEVYHNUTNÝ KONFLIKT 
JEŽIŠOVÝCH NASLEDOVNÍKOV SO SVETOM 

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Jn 17, 11 - 19) prináša úryvok z Ježišovej rozlúčkovej reči vo 
Večeradle pred svojím umučením. 

Pán Ježiš vystupuje ako príhovorca, ktorý sa obracia na Otca, nie na učeníkov. Napriek tomu jeho 
modlitba je prosbou za terajších a budúcich učeníkov. Pretože Ježiš pozná ťažkosti, ktorým budú učeníci 
čeliť pri ohlasovaní, modlí sa, aby jeho učeníci zostali pevne zakotvení v pravde. 
Žiť proti prúdu 

Ježišove slová zaznievajú pri poslednej večeri len niekoľko hodín pred jeho umučením. Boží Syn sa 
lúči so svojimi učeníkmi. 

Po svojom zmŕtvychvstaní sa im bude zjavovať už len 40 dní a skončí sa jeho viditeľná pozemská 
prítomnosť. Učeníci budú pokračovať v diele  ohlasovania evanjelia, budú prenasledovaní a sužovaní. 
Učeníci budú pôsobiť v rímskej ríši,  v systéme kultury, ktorá bude vystupovať proti nim a bude ich 
prenasledovať kvôli tomu, že nesú meno „kresťan“, tzn. „patriaci Kristovi“. Rovnako ako Ježiš aj oni musia 
žiť proti prúdu sveta. 
Zachovať meno 

Ježiš svoju ustarostenosť o svojich učeníkov vkladá do slov modlitby ktorými sa obracia na svojho 
Otca: „Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my.“  

Všetko, čo Ježiš robí vo svojom živote, robí to v mene svojho Otca. Ježiš je viditeľným sprítomnením 
mena Boha. Božie meno JHWH sa v Starom zákone priamo nevyslovovalo. Používal sa hebrejský výraz 
Adonaj, čo v preklade znamená Pán, po grécky Kyrios. Tento titul sa používa aj na samotného Ježiša Krista, 
aby sa tak vyjadrila jeho božská prirodzenosť. Ježiš je pravý Boh. V liste Filipanom svätý Pavol píše: „aby 
každý jazyk vyznával: Ježiš Kristus je Pán na slávu Boha Otca.“ (Flp 2, 11) Okolo tohto mena musí byť 
vybudovaná jednota. Zachovať meno znamená podobať sa vzťahu Otca a Syna. Ježiš očakáva, že jeho učeníci 
budú navzájom zjednotení tak, ako je Syn zjednotený s Otcom a Otec je zjednotený so Synom.  
 



Zostať vo svete  
Jedno z najväčších pokušení nás kresťanov je budovanie sveta podľa obrazu a predstavy tohto sveta. 

V nedeľnom evanjeliovom úryvku Pán Ježiš žiada od nás, aby sme zostali vo svete, avšak s vedomím, že 
zosvetáčtené zmýšľanie degraduje a ničí krásu evanjelia. Dajme si záväzok žiť kresťanským štýlom života 
doma, v škole, v kancelárii, na ulici atď. takým spôsobom, aby svet kvôli nám sa neposmieval a netupil Pána 
Ježiša, ale aby v neho uveril.  
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 
 

10 MIMORIADNYCH FAKTOV O MOCI EUCHARISTIE 
Eucharistia je dielom a darom celej Najsvätejšej Trojice – zdôraznil otec Raniero Cantalamessa, OFM. 

Spája nás s Kristom, zbavuje nás hriechov, daruje nám pokoj, približuje nás k iným ľuďom. 
Jedna priateľka mi povedala, že jej otec často pomáhal svojej manželke v kuchyni a robil tie najmenej 

príjemné úlohy. Napríklad lúskal vlašské orechy a dával ich do sáčkov a potom ich rozdeľoval priateľom a 
rodine. Otec priateľky nedávno zomrel. Keď niekoľko mesiacov po jeho smrti moja priateľka otvorila skrinku 
na orechy, lebo chcela upiecť koláč, našla v skrinke sáčok a uvedomila si, že aj keď jej otec odišiel, zanechal 
jej jedlo v podobe pripravených orechov. 

V tomto bode moja priateľka lepšie pochopila tajomstvo Eucharistie. Ježiš vedel, že pôjde hore do 
neba, ale pripravil pre tých, ktorí ho nasledovali, jedlo na neskôr. Nebolo to obyčajné jedlo, ale Jeho telo a 
krv. 

Niekto sa o nás stará. Máme Otca v nebesiach, ktorý pozná všetky naše potreby a robí všetko, aby ich 
uspokojil. Náš denný chlieb nie je len symbolom alebo jedlom každého dňa. Je to skutočná duchovná potrava, 
pravé telo a krv nášho Spasiteľa, Boha-človeka. Eucharistia je jedlom, ktoré presahuje rámec rituálu. Jeho 
pôsobenie a obsah je zdieľanie samotnej Najsvätejšej Trojice. 

Tu sú niektoré z najpozoruhodnejších účinkov Eucharistie: 
1. Jednota s Kristom 

Prijímanie Ježiša v Eucharistii nás doslova vštepuje do Krista. Svätý Cyril Alexandrijský nám ponúka 
metaforu v podobe roztaveného vosku, ktorý sa spája s iným voskom. Cesta kresťana je cestou, ako sa stať 
Kristom. Je to snaha žiť v ňom a jeho žitie v nás. Eucharistia nám to umožňuje. 
2. Zmazanie všedného hriechu prostredníctvom prijímania 

Sväté prijímanie vymazuje všedný hriech. Eucharistia ničí hriech! Všedné hriechy znižujú intenzitu 
našej lásky. Keď príjmeme Eucharistiu, zjednotíme sa so samotnou Láskou, ktorá spaľuje všetky pozostatky 
všedného hriechu, očisťuje nás a dáva nám ochotu opäť konať dobro. 
3. Ochrana pred smrteľným hriechom 

Samozrejme, nemôžeme prijať sväté prijímanie, keď sme v stave smrteľného hriechu. Mali by sme ju 
však prijímať čo najčastejšie, pretože nás chráni práve pred ťažkým hriechom. Sila Eucharistie odoberá 
všedný hriech v našich dušiach a prikrýva ho “ochrannou vrstvou”, ktorá nás chráni pred smrteľným 
hriechom.  
4. Osobný vzťah s Ježišom 

Mnohí kresťania poukazujú na dôležitosť osobného vzťahu s Ježišom. Majú pravdu. Autentická 
blízkosť s Ježišom je však možná predovšetkým v Eucharistii. Toto povedal Benedikt XVI.: 

„Dnes musíme znovu objaviť, že Ježiš Kristus nie je len sférou súkromného presvedčenia či 
abstraktnej doktríny, ale je to skutočná osoba a jeho vstup do dejín je schopný obnoviť život všetkých. Preto 
je Eucharistia zdroj a vrchol života a poslania Cirkvi, musí byť pretavená do spirituality – žiť život podľa 
Ducha (“Sacramentum caritatis”).“ 
5. Eucharistia dáva život 

Podľa Katechizmu katolíckej cirkvi “Účasť na tele vzkrieseného Krista, tele „oživenom Duchom 
Svätým a oživujúcom“, zachováva, zveľaďuje a obnovuje život milosti prijatý v krste.” (KKC 1392). Inými 
slovami, prijatie svätého prijímania prispieva k rastu nášho života v milosti. 
 



6. Jednota s Kristovým telom 
Blízkosť s Kristom, s ktorým sa stretávame vo svätom prijímaní, nám poskytuje bližší kontakt s inými, 

ktorí prijímajú sväté prijímanie. Možno povedať, že Eucharistia je vzťah, ktorý nás spája s Ježišom a našimi 
bratmi a sestrami v Cirkvi. 
7. Citlivosť voči chudobným 

Slová sv. Jan Chryzostoma pripomínajú mnohým tým, ktorí pristúpili k Eucharistickému stolu, že sa 
nestarajú o Krista v chudobných ľuďoch: 

„Ochutnal si krv Pána, ale nepoznáš svojho brata (…). Nehodný si Eucharistie, keď si nemyslíš, že je 
vhodné rozdeliť sa o jedlo s niekým, kto je síce biedny a chudobný, ale hodný Tela Pána (…). Boh vás 
oslobodil od všetkých vašich hriechov a pozval Vás sem a vy ste nepreukázali milosrdenstvo.” 
8. Duchovná útecha 

Sväté prijímanie je predpoveď radosti v nebi, a preto dáva radosť z autentickej jednoty s Bohom. Ak 
sa cítime zahltení životnými ťažkosťami, prijatím svätého prijímania, prameňom našej radosti, prosíme Pána, 
o potešenie v úzkosti a o pokoj. 
9. Duchovný mier 

Počas synody (2005), ktorá sa venovala Eucharistii, hovorili biskupi okrem iného o tom, ako prijímať 
sväté prijímanie – zmenil sa Boží ľud na miestach, ktoré boli arénou vojen, pretože dali podnet na hľadanie 
mieru: 

Vďaka eucharistickej slávnosti, národy v konflikte sa mohli zhromaždiť okolo Božieho slova, počúvať 
prorocké hlásanie, zmierenia skrze odpustenie, prijať milosť obrátenia, ktorá umožňuje spoločenstvo 
rovnakého chleba a rovnakého kalicha (Proposition 49). 
10. Eucharistia je centrom nášho života 

Keď naozaj rozumieme bohatstvu Eucharistie, začneme sa sústrediť na sväté prijímanie. V našich 
životoch nie je žiadna dôležitejšia udalosť. Nie je nič dôležitejšie ako stretnutie s lekárom duší. Vyššie 
uvedené (a mnohé ďalšie) účinky svätého prijímania môžeme zažiť túto nedeľu, teda už dnes! Možno sa 
pokúsite zúčastniť sa na omši každý deň v blízkom kostole… Pamätajte však, že dispozícia počas prijatia 
svätého prijímania. bude ovplyvňovať stupeň otvorenosti pre jej ohromujúci účinok. Príjmite sväté prijímanie 
s náležitým rešpektom, v koncentrácii, proste Boha, aby vám udelil všetky milosti obsiahnuté v Eucharistii. 
Dobrý Otec Vás bude počuť. 

zdroj: verim.sk 

LEGENDA 
Istý pustovník obrátil dvoch nebezpečných zločincov, ktorí spáchali veľa lúpežných vrážd. Tí dvaja 

sa priznali k mnohým zlým skutkom a opýtali sa, čo by mali urobiť, aby ich napravili. 
Boží muž im povedal, aby šli do Svätej zeme na púť, a to s ťažkým dreveným krížom na pleciach. 

Čoskoro si zhotovili dva veľké kríže a ako novoobrátenci sa vybrali na cestu. 
Spočiatku šlo všetko dobre. Kríže boli síce ťažké, ale aj oni mali ešte dosť síl. Za pár dní však už mali 

doráňané plecia od stáleho trenia drsného dreva. 
Napadlo im, že by si mohli kríže zlepšiť. V istej dedine sa zastavili a vyhľadali tesársku dielňu. Jeden 

si odpílil spodnú časť brvna a povedal: "Teraz je oveľa kratší a ešte vždy je to kríž." Druhý nechcel svoj kríž 
skrátiť, ale iba stenčiť. Pozdĺžne ho prepílil a tak urobil z jedného kríža dva. Jeden tam nechal ležať. Potom 
povedal: "Teraz je oveľa ľahší a ešte vždy je to kríž." 

Už sa im šlo oveľa lepšie. A to bolo dobré, lebo čoskoro sa dostali do skalnatej púšte, kde nenašli nič 
na zajedenie. Celé tri dni šli bez akejkoľvek potravy. Na štvrtý deň uvideli  na obzore krásne mesto a veľmi 
sa potešili. Utekali, koľko len takí oslabení vládali.  

Podvečer zastali pred nečakanou prekážkou: hlboký kanál im znemožňoval cestu. A široko -ďaleko 
nebolo mosta. Boli vyčerpaní a zúfalí, lebo ani jeden z nich nevedel plávať. Tu im napadlo: "Použime kríže 
ako mostl." Ale pozrimeže: jeden bol prikrátky, druhý bol dosť dlhý, ale pritenký. Tak obaja biedne zahynuli. 

Aj my sme niekedy v pokušení zmenšiť svoj kríž. Ale Pán svoj kríž nezmenšoval. Niesol ho celý až 
do konca.                 zdroj: myslienky.estranky.sk 


