
 

FARSKÉ OZNAMY (13.6.2021 – 20.6.2021) 
11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
14.6.2021 

Pondelok 11. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

17:00 - detská 
+ Emília Kunochová  

(1. výr.) 
 *** 

UTOROK 
15.6.2021 

Utorok 11. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Miroslav Grenčík  

(1. výr.) 

17:00 - detská 
+ Jozef a Helena Jadroň 

STREDA 
16.6.2021 

Streda 11. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

7:00  
+ Jozef Džmuráň (30. deň) 

*** 

ŠTVRTOK 
17.6.2021 

Štvrtok 11. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Ľudovít, Žofia a rodičia 

17:00 
+ Štefan, Alžbeta, Ján a 

rodičia  

PIATOK 
18.6.2021 

Piatok 11. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ František Očkaják a 

rodičia 

17:00 
+ Karol, Helena a Karol 

SOBOTA 
19.6.2021 

Panny Márie v sobotu  
ľub. spomienka 
 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

7:00 
BPZ pre rod. Roštiakovú 

*** 
18:00  

+ Jozef Banas 

NEDEĽA 
20.6.2021 

12. 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. 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 mladomanželia Konšoví 50,- €, z krstu Patrika Kormaňáka 100,- €. PBZ. 
7. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 6: vedúca p. Kuklová Mária.  
8. Vedomostné skúšky pred 1. sv. prijímaním v Lokci: v pondelok 14.6. pre 3.A od 14:30 do 16:00 hod. 

a v utorok 15.6. pre 3.B od 14:30 do 16:00 hod. na fare. Deti prídu v sprievode s jedným rodičom. Po 
úspešnom zvládnutí skúšok deti dostanú zaraz rúcha na slávnosť.  

9. Nácvik pred 1. sv. prijímaním v Lokci: vo štvrtok 17.6. pre 3.A od 16:30 do 17:30 hod. a v piatok 18.6. 
pre 3.B od 16:30 do 17:30 hod. 

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. Vedomostné skúšky pre birmovancov: v sobotu 19.6. pre 9.A od 9:00 hod. a pre 9.B od 11:00 hod. 
Opravná skúška bude 28. júna. Pre ostatných budú skúšky až v septembri. Otázky na stiahnutie nájdete 
na webstránke farnosti v priečinku sviatosti/sviatosť birmovania.   

11. Od pondelka 14.6. budeme zapisovať úmysly sv. omší v Lokci a v Ťapešove od utorka 15.6. na 
mesiac júl, august a september. Zapisovať sa bude v kostole po sv. omšiach. Prednosť majú okrúhle 
jubileá a výročné omše. Jedna rodina môže dať za toto obdobie dva úmysly, ktoré budú slúžené vo 
farnosti. Kto chce dať odslúžiť úmysly aj mimo farnosti, môže tak urobiť. Odslúži ich výpomocný 
duchovný.  

12. Aj tento rok je potrebné vybrať poplatok za upratovanie a kvety do kostola v Ťapešove. Poplatok za 
rodinu odovzdajte osobne p. Štefánii Balákovej.  

13. Nový rozpis lektorov v Lokci nájdete na webstránke alebo v sakristií. 
14. Levočská púť sa uskutoční 2. a 4. júla. Program a podmienky konania púte nájdete na nástenke. 
15. Počas mesiaca jún si uctievame Božské Srdce Ježišovo. My si ho uctíme počas mesiaca modlitbou 

Litánií k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu na začiatku sv. omší.  
16. Počas prázdnin organizuje Združenie mariánskej mládeže letný duchovný tábor pre deti a mladých 

z Oravských spoločenstiev. Tábor sa uskutoční na Slanej vode pre mladšie deti (3. – 5. ročník) v dňoch 
od 29. – 31. júla 2021, pre staršie deti (6. – 9. ročník) v dňoch od 1. – 3.8.2021. Cena tábora je 20,- €. 
Prihlášku s potrebnými informáciami si môžete vyzdvihnúť u sr. Beáty po sv. omšiach od štvrtku 17.6. 
do pondelka 21.6. Nakoľko kapacita je obmedzená prosíme dodržať termín.   
 

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 (3x). 
 Adam Juriga, syn Jozefa a Janky rod. Môstkovej, bývajúci v Ťapešove 

a Ráchel Ptačinová, dcéra Petra a Aleny rod. Mišekovej bývajúca v Kline (2x). 
 Matúš Srnčík, syn Dušana a Anny rod. Holmíkovej, bývajúci v Lokci 

a Martina Badárová, dcéra Jána a Daniely rod. Majcherovej bývajúca v Lokci (2x). 
 Ľubomír Vorčák, syn Ľubomíra a Kataríny rod. Tvarožkovej, bývajúci v Sihelnom 

a Lenka Hvoľková, dcéra Vladimíra a Viery rod. Prčinovej bývajúca v Ťapešove (2x). 
 Patrik Kubolek, syn Karola a Márie rod. Balákovej, bývajúci v Lokci 

a Adriána Šimková, dcéra + Jozefa a Františky rod. Strapcovej bývajúca v Chlebniciach (1x). 
 

VYTRIEZVIEŤ Z PREDSTAVY PLNÝCH KOSTOLOV A  
POKORNE ZAČAŤ ODZNOVA 

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 4, 26 - 34) ponúka dve Ježišove podobenstvá, ktorými 
približuje Božie kráľovstvo. 

Podobenstvo o zrne, ktoré rastie bez ohľadu na človeka, nás uisťuje, že Božia prítomnosť nie je 
ďaleko, ale blízko k životu. Druhé podobenstvo poukazuje na nepomer medzi počiatočnou malosťou a 
záverečným bohatstvom úrody. Podobenstvá hovoria o raste. Nie je to niečo statické, ale dynamické, čo rastie 
a dozrieva. Podobne Božia prítomnosť nie je nehybná, ale vstupuje do všetkých oblastí života.  
V službe Božieho kráľovstva 

Našou úlohou je rozsievať semená Božieho kráľovstva, nie niečo iné. Ako kresťania sme sa nedali do 
služieb toho, čo je svetu príjemné, čo je potrebné pre jeho zviditeľnenie, prestíž. Neraz sa zasievajú banálne 
a „zbožné“ slová, vyslovené z povinnosti alebo zdvorilosti. To sú neplodné zrná, pretože svoju moc 
odvodzujú od rozsievača. Božie zrná nezávisia od toho, kto ich rozsieva, ale od Boha, a preto majú moc klíčiť 
v správnom čase a priniesť až nečakanú úrodu.  

Prvé Ježišovo podobenstvo nás učí, že autentická viera sa neživí vlastnými zásluhami a dielami 
vlastných rúk. Človek je povolaný robiť zodpovedne to, čo sa od neho žiada, ale akonáhle je zasiate semeno, 
budúcnosť je v Božích rukách, a nie v našich. Opakujúcim sa pokušením v Biblii je modlárstvo: zabúdanie 
na to, že iba Boh je Boh, a zverenie sa do rúk moci, vplyvu, úspechu, peňazí, výkonu a pod., je modlárstvom.  
 



Byť hniezdom 
Druhým podobenstvom je horčičné semienko a jeho maličkosť. Toto je Božie kráľovstvo. Tou 

maličkosťou je Božia milosť. Podobenstvo nás učí vzdať sa akéhokoľvek nároku na veľkosť, viditeľnosť za 
každú cenu, túžby mať podiel v štruktúrach a postaveniach. Božie kráľovstvo sa stáva „hniezdom“ pre 
druhých, útočiskom a ochranou, miestom dozrievania a odpočinku. Cirkev a naše spoločenstvá v nej majú 
byť "vystretými konármi", tzn. podanými rukami pre druhých.  

Čas pandémie nás postavil aj pred otázku „zmenšenia“ Cirkvi. Je výzvou prehodnotiť doterajšiu cestu, 
vytriezvieť z predstavy o plných kostoloch, učí nás pokore začať odznova. Pamätajme, že pre svet, ktorý 
požaduje aroganciu a veľkosť, posolstvo evanjelia bude vždy zaznievať ako bláznovstvo a tieto „reči“ o 
maličkosti bude zosmiešňovať. Preto nás Božie slovo pozýva aj úprimne si položiť otázku: „Koho zrná 
chceme v živote rozsievať?“   
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. 
Pokračovanie z minulého týždňa. 
Ako ovplyvňuje účinok Eucharistie úroveň viery a hriešnosti človeka? 

V skratke vymenujem niektoré účinky prijímania Eucharistie: 
 Spája nás s Kristom. "Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom." (Jn 6,56). 
 Vytvára jednotu veriacich. Čím sme bližšie k Bohu, tým sme bližšie sebe navzájom, čo sa dá ľahko 

pochopiť na symbole trojuholníka. Ak nás spájajú peniaze, kariéra, blahobyt,... sami sa časom rozvadíme. 
 Udržuje, zveľaďuje a obnovuje život milosti prijatý v krste. 
 Posilňuje lásku, silu vôle, čnosti a rozmnožuje dary Ducha Svätého. 
 Odpútava nás od hriechu - dôsledkom toho nám viac chutí dobro a máme odpor ku zlu - aj vtedy, keď sa 

javí zmyslom ako pekná muchotrávka, ale žiadostivosť skúsiť ju je utlmená. 
 Zotiera ľahké hriechy a dočasné tresty za hriechy. 
 Chráni pred budúcimi smrteľnými hriechmi. 
 Spôsobuje duchovnú radosť a je zárodkom budúceho vzkriesenia a slávy. 

Čo sa týka našej hriešnosti, hriech je ako droga. Keď ju okúsime, strácame slobodu a prichádza 
závislosť. Na začiatku môže byť aj príjemná, no časom sa ukáže, že požiera naše vzťahy ako rakovina. Tu 
na zemi dokážeme s Božou pomocou dospieť iba do štádia abstinovania. Je to ťažké, ale treba to prijať, že 
to inak nejde.  

Musíme sa s tým zmieriť - ako keď niekto potrebuje na to, aby žil, napríklad inzulín. Udržuje ho to 
pri živote, pomáha mu to viesť plnohodnotný život. Samozrejme, k tomu patrí životospráva, lebo vážime si 
zdravie až vtedy, keď ho strácame. Takí sme všetci.  
Čím to je, že mnohí katolíci sú voči Eucharistii ľahostajní a satanisti robia všetko pre to, aby ju získali 
a zneuctili? Žeby satanisti mali väčšiu vieru v živého Krista v Eucharistii, než mnohí katolíci? 

Diabol má vieru, ale bez lásky (Jak 2, 19). Z jednej strany manipuluje ľudí, aby boli ľahostajní voči 
Eucharistii, lebo nám ju extrémne závidí, a preto nedopraje, aby sa ľudia mali dobre a boli šťastní. Z druhej 
strany sa extrémne bojí Eucharistie, lebo proti nej nemá šancu. Aj keby ju zneuctil - Boh to môže dovoliť, 
ako aj dovolil, aby Ježiša umučili - aj tak Boh vždy zvíťazí.  

Satanisti veria, Kto je Eucharistia, aj to, že satan je porazený, aj to, že sú na ceste do pekla. Áno, viem, 
že je to zvrátené a nelogické, ako keď pre niekoho je hanba slávou. Avšak nehľadajme v tom logiku, lebo 
zlo je vždy iracionálne a sebapožierajúce ako v jednom okultnom symbole, kde had v kruhu požiera od 
chvosta sám seba. 
Prečo Boh dovolí, aby Eucharistia bola ľuďmi zneuctená, keď je v nej On sám? 

Odpoveď už som čiastočne naznačil v predchádzajúcich odpovediach. Sv. Ján píše, že Boh tak miloval 
svet, že dal svojho jednorodeného Syna... Vydal nám ho do rúk. Láska sama sa nám vydala do rúk. Boh robí 



maximum, aby nás zachránil a ide do krajnosti. Lásku ťažko pochopíme, ale Eucharistia v našich rukách, 
živote je ako náš osud. Buď ho s veľkou láskou prijmeme a budeme ho opatrovať ako najvzácnejší a taký 
krehký poklad - láska je vždy taká -, alebo sa nakrátko zahráme na pánov nad Eucharistiou s pocitom, že 
môžeme robiť, čo my chceme. Boh dovolí, aby sme sa prejavili, akí naozaj sme. Láska, ako napísal sv. Pavol, 
všetko vydrží (1 Kor 13, 7). Len ako my vydržíme stretnutie s Pravdou? 
Má Eucharistia nejakú ekvivalentnú náhradu? 

Má Kristus ekvivalentnú náhradu? Sám povedal: Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa (Jn 16, 6). Iná 
cesta nie je. Inej alternatívy niet, ak nepovažujeme slepú uličku za alternatívu.  

Na vrchol sa však nedostaneme lusknutím prsta. A kde je cesta na vrchol, doliny, jazerá...? Je to ako 
v peknom manželskom vzťahu, intímna chvíľa manželov spečaťuje ich vzťah, ale napĺňujú sa aj vzájomnou 
prítomnosťou, pekným slovom, spoločnou prácou, úsmevom, pohladením... Je toho tak veľa, ako nás Kristus 
môže naplniť. Ak túžim prijať Eucharistiu, potrebujem sa k tomu vnútorne disponovať (metanoia), a to sa 
deje cez Božie slovo, ktoré žijem, modlitbu. Ako sa dá naplniť Eucharistiou, keď neviem počúvať Pána 
v svojom živote a vychutnať si jeho jemné dotyky, darovať sa mu v maličkostiach a vôbec byť s ním vo 
všedných chvíľach či bolestiach? 
autor: Peter Šimko                 zdroj: postoj.sk 
 

MASÁŽ 
 Volala sa Liu, čo znamená „krásna ako 
auróra“. Žila si pokojne v malej rybárskej osade na 
brehu Azúrovej rieky a požiadal ju o ruku najbohatší 
z riečnych rybárov. 

Prvé roky mladého páru boli skutočne šťastné 
a bezstarostné. Ale všetko toto šťastie znervózňovalo 
a stále viac popudzovalo Liuinu svokru,  ktorá rýchlo 
strácala srdce syna, rodinných príslušníkov a sluhov 
peknej nevesty. Preto ju začala trápiť všetkými 
možnými spôsobmi a rozširovať o nej tie 

najstrašnejšie reči. Rozhnevaná pekná Liu sa rozhodla, že sa jej  pomstí a zabije ju. Strhnutá týmto temným 
rozhodnutím zašla za mudrcom, aby si zadovážila smrtiaci nápoj. 

Mudrc ju pozorne vypočul a podal jej fľaštičku s ružovou tekutinou, ktorú treba denne primiešať do 
svokrinho čaju. Potom, aby odvrátila od seba akékoľvek podozrenie, poradil jej, aby svokre každé ráno jemne 
a uvoľňujúco masírovala šiju, ramená a čelo.  

Takýmto spôsobom ju do šiestich mesiacov pomaly prekvapí smrť. 
Liu vytrvalo a pravidelne nalievala kvapky ružovej tekutiny svokre do čaju a trpezlivo a jemne ju 

denne masírovala. 
Denná masáž spriadala medzi dvoma ženami nové vlákna priateľstva. Ich srdcia sa zmenili. Svokra si 

všimla, že nevesta je nielen pekná, ale aj zdvorilá a veľkodušná. Liu denne objavovala materské srdce svokry. 
Po niekoľkých mesiacoch Liu vlastne zabudla na dôvod denných návštev, kvapiek ružovej tekutiny v 

čaji a masáží. To všetko sa vzájomným pričinením, hlbokými rozhovormi a nežnosťou premenilo na pokojný 
a milý návyk. 

No jedného dňa si zrazu spomenula na všetko. Svokra nevinne povedala: „Tak je nám spolu dobre. 
Aká škoda, že ja musím umrieť skôr ako ty…“  

Liu vstala a rozbehla sa za mudrcom, aby jej dal protijed. Padla na kolená a prosila ho. Vysvetlila mu, 
čo sa stalo a ako sa jej srdce zmenilo. 

Mudrc sa usmial: „Vstaň, moja krásna dcérenka. Tekutina, ktorú som ti dal, je iba vodička z lupienkov 
ruže. Pravý protiliek na jed nenávisti, ktorú si mala v sebe, bola každodenná masáž. Keď sa pozeráš niekomu 
do očí, si mu blízko. Keď sa s ním rozprávaš, nemôžeš ho nenávidieť.“   

zdroj: myslienky.estranky.sk 


