
 

FARSKÉ OZNAMY (7.6.2021 – 13.6.2021) 
10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
7.6.2021 

Pondelok 10. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

17:00 - detská 
+ Filip Bakala (1. výr.) 

 *** 

UTOROK 
8.6.2021 

Utorok 10. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
BPZ pre Máriu s rodinou  

č. 595 

17:00 - detská 
poď. za narodenie syna 

Petra 

STREDA 
9.6.2021 

Streda 10. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

7:00  
na úmysel kňaza 

*** 

ŠTVRTOK 
10.6.2021 

Štvrtok 10. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ kňaz Peter Zábel 

17:00 
+ Ján a Oľga Socha 

PIATOK 
11.6.2021 

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA 
JEŽIŠOVHO 

slávnosť 

18:00 
+ Ján a Angela Rošťák 

17:00 
BPZ pre čl. ruže Božského 

Srdca Ježišovho 

SOBOTA 
12.6.2021 

Nepoškvrneného Srdca Panny 
Márie, spomienka 
 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

7:00 
+ z rod. Zmuráňovej a 

Roštiakovej 
*** 

18:00  
+ Juliana Sochová (1. výr.) 

NEDEĽA 
13.6.2021 

11. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

SLÁVNOSŤ 1. SV. PRIJÍMANIE  
V ŤAPEŠOVE 

7:30 
BPZ pre čl. ruže sv. Antona 

Paduánskeho 

8:00 
BPZ pre Ľudmilu s rod. 

9:00 - vysielaná 
za ľud farnosti 

10:30 – 1. sv. pr. 
BPZ pre prvoprijímajúce 

deti s rodinami 

1. Aktuálne opatrenia: 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. 

2. Prosíme o dodržiavanie protipandemických opatrení: R-O-R (rúška-odstupy-ruky).  
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 v nedele a prikázané sviatky.  
5. Ak potrebujete niečo vybaviť na fare, najprv sa prosím skontaktujte telefonicky na č. 043/559 12 26. 
6. Na kostol darovali z pohrebu Jozefa Džmuráňa 50,- €. PBZ. 
7. Dnes 7.6., na prvú nedeľu v mesiaci, bude ružencová pobožnosť pred Sviatosťou Oltárnou v kostole 

v Ťapešove o 13:00 hod. a v Lokci o 14:00 hod. Pobožnosť začne požehnaním matiek pred pôrodom.  
8. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 5: vedúca p. Srnčíková Monika  
9. Pozor, zmena času sv. omší na budúcu nedeľu v Lokci aj v Ťapešove kvôli 1. sv. prijímaniu v Ťapešove. 

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

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



10. V Ťapešove je na budúcu nedeľu 13.6. 1. sv. prijímanie o 10:30 hod. Sviatosť zmierenia pre deti 
a rodičov bude v sobotu 12.6. od 9:00 hod. v kostole (najprv deti, potom rodičia). Ostatných príbuzných 
budeme spovedať počas celého týždňa pred sv. omšami. 

11. Nácvik v Ťapešove pred 1. sv. prijímaním bude dnes 6.6. o 14:00 hod. 
12. V nedeľu na slávnosť 1. sv. prijímanie môžu deti i všetci účastníci slávnosti za zvyčajných podmienok 

získať úplné odpustky.    
13. 1. sväté prijímanie v Lokci bude 26. júna pre 3.A o 10:30 hod. a 27. júna pre 3.B o 10:30 hod.  
14. Vedomostné skúšky pred 1. sv. prijímaním budú pre deti z Lokce 14. a 15. júna na fare. Po úspešnom 

zvládnutí skúšok deti dostanú rúcha na slávnosť, preto prosíme aby deti prišli v sprievode 
s jedným rodičom. Prosíme rodičov aby si spolu s deťmi opakovali otázky. 

15. V piatok 19.6. na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bude po skončení sv. omší odprosujúca 
pobožnosť. Veriaci, ktorí sa zúčastnia na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môžu získať za 
zvyčajných podmienok úplné odpustky.  

16. 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.   

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

OHLÁŠKY PRED PRIJATÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA 
 Ľubomír Dulík, syn Jána a Danky rod. Kravákovej, bývajúci v Lokci 

a Jana Fafaľáková, dcéra Emila a Márie rod. Florkovej bývajúca v Novoti (2x). 
 Adam Juriga, syn Jozefa a Janky rod. Môstkovej, bývajúci v Ťapešove 

a Ráchel Ptačinová, dcéra Petra a Aleny rod. Mišekovej bývajúca v Kline (1x). 
 Matúš Srnčík, syn Dušana a Anny rod. Holmíkovej, bývajúci v Lokci 

a Martina Badárová, dcéra Jána a Daniely rod. Majcherovej bývajúca v Lokci (1x). 
 Ľubomír Vorčák, syn Ľubomíra a Kataríny rod. Tvarožkovej, bývajúci v Sihelnom 

a Lenka Hvoľková, dcéra Vladimíra a Viery rod. Prčinovej bývajúca v Ťapešove (1x). 
 

PATRIŤ DO JEŽIŠOVEJ RODINY 
Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 3, 20 - 35) prináša polemiku o pôvode Ježišovej božskej 

moci. Ježiš zo synagógy, z posvätného miesta židovského náboženstva, vstupuje do domu. Dom je miesto, 
kde žije človek, je miestom vzájomného zdieľania: členovia rodiny bývajú spolu, zdieľajú chlieb, život, prácu 
a prežívajú vzájomné vzťahy. Dom predstavuje Cirkev, ktorú vytvárajú tí, ktorí sú vo vnútri a počúvajú, a 
nie dav, ktorý je vonku.  
Skutočná rodina 

Pán Ježiš sa stal skutočným človekom v konkrétnom čase, mieste a národe. Narodil sa do ľudskej 
rodiny, čím vytváral aj pokrvné putá. Byť spriaznený s Ježišom neznamená to isté, ako byť jeho pokrvným 
príbuzným. Jeho bratom, sestrou, či matkou sa stávame tak, že ho napodobňujeme, počúvame jeho hlas a 
uskutočňujeme Božiu vôľu.  

Ježišova matka Mária nie je jeho matkou iba preto, že ho počala a porodila, ale je vzorom prijatia, 
pretože povedala „áno“ Otcovej vôli (porov. Lk 1,38). Ježiš posúva a zväčšuje rodinu z prirodzenej roviny 
do nadprirodzenej roviny. Ako ešte potrebujeme pracovať na formovaní našich farských spoločenstiev, aby 
žili ako skutočná rodina, ktorá prináša tomuto svetu životný štýl Božích detí.  
Hriech proti Duchu Svätému   

Mohol si sa dopustiť vážnych previnení a veľkých hriechov. V okamihu, keď prepukneš v ľútosť a pri 
sv. spovedi vzývaš s dôverou Božie milosrdenstvo, dosiahneš odpustenie. 

Hrešiť proti Duchu Svätému znamená odmietať Božie odpustenie. To nie, že by Boh nechcel odpustiť, 
ale človek ho odmieta. Pristupujme k sviatosti zmierenia s presvedčením, že v slovách „ja ťa rozhrešujem od 
tvojich hriechov…“ nás Boh prijíma za svoje milované deti.   
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 



EUCHARISTIA V NAŠICH RUKÁCH JE AKO NÁŠ OSUD 
Rozhovor s generálnym vikárom a riaditeľom Arcibiskupského úradu v Trnave o pravdách a faktoch 

najsvätejšej Eucharistie. 
Akú moc má Eucharistia? 

Keďže Eucharistia nie je neosobná vec, ale živý Ježiš Kristus v podobe chleba a vína, teda moc 
Eucharistie je mocou Ježiša Krista. Je to ten istý Ježiš Kristus, ktorý rozkázal vetru a moru, aby sa utíšili, 
uzdravoval chorých, vyháňal démonov, odzbrojoval nepriateľov ako Nazarete, keď ho chceli zabiť zhodením 
zo skaly, ale zároveň je to ten istý Ježiš Kristus, ktorý sa nechal zajať, zbičovať, odsúdiť, opľuvať, umučiť. 
Napriek tomu je vždy víťaz. Moc Eucharistie je nepochopiteľná ľudskými mierami.  

Nuž, veď aj my sa modlíme „buď vôľa tvoja“, nie moja. Samotní apoštoli boli najprv sklamaní 
z Ježiša, že podľa ich názoru neuplatnil svoju moc, keď ho zajali, ale neskôr porozumeli Božím plánom, 
ktoré sú vždy dobré. 
Ako možno pochopiť nadprirodzený jav transsubstanciácie - premenenie podstaty Eucharistie? 

Podstata je to, čo robí vec vecou. Vyjadrujeme ju definíciou. Napríklad definícia človeka je rozumný 
živočích - živočích obdarený rozumom. Termínom transsubstanciácia - prepodstatnenie, vyjadrujeme zmenu 
podstaty veci. Toto sa deje mimo úrovne zmyslového vnímania. Teda vonkajšia forma chleba a vína ostáva, 
ale vnútorná podstata sa celkom mení. Snažíme sa ľudskými slovami priblížiť k tajomstvu, ktoré nám Ježiš 
Kristus zanechal. To, že ide tu o tajomstvo presahujúce ľudské chápanie dokumentujú učeníci, ktorí opustili 
Ježiša v Kafarnaume potom, ako im prezentoval toto tajomstvo (Jn 6), alebo mučeníci, ktorí pre Eucharistiu 
obetovali svoj život. 
Ako je dokázateľná živá prítomnosť Ježiša Krista v Eucharistii? 

Po prvé, vychádzame z toho, čo nám povedal Ježiš. Po druhé, Boh nemôže klamať ani byť oklamaný. 
Skutočnosť Eucharistie sa nedá dokázať empiricky, ale neznamená to, že ide tu o niečo, čo neexistuje. 
Použijem analógiu s láskou. Môžeme dokázať lásku? Ak áno, aké má potom zloženie, akú hmotnosť, 
farbu...? Empiricky je nedokázateľná. Preto vstupuje tu druhý rozmer človeka, keďže má nielen telo, ale aj 
dušu. Táto skutočnosť je pochopiteľná iba vierou. A viera je o pokore a slobodnom rozhodnutí. 
Nielen v Katolíckej cirkvi, ale aj v iných cirkvách prijímajú pod spôsobom chleba a vína; aký je v tom 
rozdiel? 

Otázka je, či majú kňazov, ktorí sú právoplatne vysvätenými cez biskupov, ktorí majú apoštolskú 
postupnosť. Väčšina cirkví chápe Eucharistiu ako symbol. Skutočná prítomnosť Krista v Eucharistii je iba v 
katolíckej cirkvi a pravoslávnej. 
V čom sa odlišuje prijímanie premeneného vína od prijímania premenenej Eucharistie? 

Či prijímam Eucharistiu pod spôsobom chleba a vína alebo len chleba a len vína, prijímam toho istého 
Krista. Nemá to vplyv na účinok sviatosti, pretože i v kúsku Eucharistie pod spôsobom chleba, či v časti 
Eucharistie pod spôsobom vína, je prítomný celý Kristus s Telom, Krvou, Božstvom a Dušou. Oddelenie 
Tela od Krvi vyjadruje obetnú smrť Ježiša Krista. Pri obetovaní baránka na židovskú Veľkú noc sa vždy 
oddelila krv od tela. Potom obeta bola kóšer. 
Sviatosť Eucharistie bola Pánom Ježišom ustanovená za veľmi dramatických okolností Zeleného 
štvrtka; nakoľko je táto dráma minulosťou a nakoľko je prítomnosťou? 

U Boha neexistuje minulosť ani budúcnosť, iba večné teraz. To, čo sa modlíme v modlitbe Otče náš 
„buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi,“ sa naplno sprítomňuje pri svätej omši. Nebo sa tu spája so zemou, 
preto, to, čo sa deje pri svätej omši, má nadčasový charakter. 
Pápež Ján Pavol II. v encyklike Ecclesia de Eucharistia uvádza, že služobný kňaz koná eucharistickú 
obetu v Kristovej osobe. Čo to znamená? 

Cez sviatostnú vysviacku kňaz dostal dar, ktorý ho prevyšuje. Svätá Ján Mária Vianney povedal, že 
keby kňaz spoznal naplno, kto je, zomrel by - od lásky. Ježiš koná jeho rukami, ústami, gestami cez sviatostné 
spojenie s ním, preto hovorí pri svätej omši: „Toto je moje telo.“ Nehovorí: „Toto je Kristovo telo.“ 



Ako treba správne chápať pravdu, že Cirkev žije z Eucharistie, keďže Cirkev udržiava, oživuje 
a obnovuje Duch Svätý, teda nemôžeme tvrdiť opak, že bez vysluhovania sviatosti Eucharistie by 
Cirkev nežila, že by zanikla? 

Človek má dušu aj telo. Smrťou nekončíme, nezanikáme. Zaniká iba telo. S Cirkvou je to podobne. 
Duch Svätý ju oživuje, udržiava, obnovuje - ako nás naša duša. Eucharistiou sa živí tajomné telo Cirkvi. Ako 
historický Kristus zomrel, podobne aj mystický Kristus (Cirkev). Môžeme nájsť súvislosti s proroctvom 
proroka Daniela (Dan 12), keď píše o tom, že bude odstránená ustavičná obeta - čím myslíme svätú omšu 
(porov. Mal 1, 11). Na druhej strane proroctvám rozumieme najlepšie, až keď sa naplnia. Svätá omša bude 
do konca sveta, môže tu ísť o globálny zákaz slávenia. Po symbolických troch dňoch v hrobe, vstane 
z mŕtvych - to bude druhý Kristov príchod. Treba si uvedomiť, že historický a mystický Kristus je ten istý 
Kristus. Pochopil to aj budúci apoštol národov sv. Pavol, keď ako Šavol prenasledoval Cirkev. Zjavil sa mu 
na ceste do Damasku sám Kristus a povedal mu: "Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?" (Sk 9, 4) Nepovedal 
mu, „prečo prenasleduješ mojich veriacich“, ale „mňa“. 
Akým spôsobom je Panna Mária "eucharistická žena"? 

Kristus si vzal telo z Márie. Matka je spojená so svojím dieťaťom nielen deväť mesiacov, ale 
v skutočnosti po celý život. Platí to obzvlášť o Panne Márii, jeho matke, lebo jej poznaniu a prežívaniu 
nebránil dedičný hriech. V tajomstvách svätého ruženca meditujeme o tom, ako ona prežívala to konkrétne 
špecifické tajomstvo v spojení so svojím Synom. Mária je nielen jeho matkou, ale aj učeníčkou. Kde je 
Kristus, nájdeme aj jeho matku. 
Jedna z najväčších mystičiek a stigmatičiek 20. storočia Marta Robinová viac ako päťdesiat rokov 
prijímala jediný pokrm - Ježiša v Eucharistii. Vyjadrila sa, že keď prijíma Oltárnu sviatosť, deje sa 
to tak, akoby do nej vstupovala živá osoba; zakaždým do nej Ježiš vlial nový život, bol v celom jej tele, 
akoby vstala z mŕtvych; keďže Najsvätejšia sviatosť je niečo viac ako zjednotenie: je to splynutie v 
jedno. Ľuďom odkázala, že oni sami v sebe blokujú účinky tohto pokrmu. Ako môže človek v sebe 
blokovať účinky eucharistického pokrmu? 

Spomeňte si na ženu, ktorá 12 rokov trpela na krvotok. Koľkí sa dotkli Ježiša a nič, ona sa dotkla 
s vierou a stal sa zázrak (Mk 5, 25-34). 

Viera nie je o mojej sile, nie je to sugescia ani produkt manipulácie. Viera je vyjadrenie nášho vzťahu 
s Pánom. Nie je o citovom prežívaní, to je len bonus, ale o komunikácii a vnímaní srdcom.Preto, aby sme 
boli schopní komunikovať s Bohom, sám sa k nám znižuje na našu úroveň a ponúka dar viery. Je to len na 
nás, či po tom túžime a či nájdeme v sebe dostatok pokory. Koľko vecí by človek chcel, ale či je ochotný aj 
niečo obetovať pre to, aby to dosiahol? Ak nebo je našou najvyššou hodnotou, mali by sme byť ochotní 
obetovať pre jeho dosiahnutie všetko. 
Ako na človeka a jeho život vplýva časté prijímanie Eucharistie? 

Matka, svoje dieťa, ktoré nosí pod svojím srdcom, ochraňuje svojím telom a živí ho cez svoju krv. Ak 
je tomu zabránené, dieťa končí potratené. Dieťa po narodení sa živí materinským mliekom, ktoré je z krvi. 
Matka ho teda stále živí zo seba, ak aj nie telesne, tak duchovne. Sv. Pavol píše, že v Bohu žijeme, hýbeme 
sa s sme. Ako bábätko v lone matky príde pôrodom na svet a uvidí svojich rodičov, takisto aj my prídeme na 
druhý svet a uvidíme Boha z tváre do tváre. Aby sme neskočili "potratení", teda v tomto prípade zatratení, 
potrebujeme prijímať duchovnú stravu od Boha ako dieťa prijíma telo a krv svojej matky. Tak ako strava pre 
dieťa v lone matky je biologicky podľa prirodzenosti nezmeniteľne určená samotným Stvoriteľom, podobne 
aj duchovnú stravu na to, aby sme neboli duchovne potratení, nezmeniteľne určil Stvoriteľ. Preto Ježiš sám 
povedal: „Ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebude mať v sebe život. Kto je moje telo a pije 
moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ Tieto Ježišove slová nepotrebujú komentár. 
Možno len dodať, ako píše sv. Pavol vo svojom liste, treba si dať pozor, aby sme hodne prijímali Eucharistiu 
- v milosti posväcujúcej, aby sme si nepritiahli na seba odsúdenie (1 Kor 11, 27-29). 
Pokračovanie nabudúce. 
autor: Peter Šimko                 zdroj: postoj.sk 


