
 

FARSKÉ OZNAMY (20.6.2021 – 27.6.2021) 
12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
21.6.2021 

Sv. Alfonza Gonzágu, rehoľníka 
spomienka 

17:00 - detská 
BPZ pre Antona s rodinou 

 *** 

UTOROK 
22.6.2021 

Sv. Jána Fišera, biskupa a Tomáša 
Morusa, mučeníkov;  
ľub. spomienka 

18:00 
+ Jozef a Anna Kušnierik 

17:00 - detská 
+ Paulína, Angela a Jana 

STREDA 
23.6.2021 

Streda 12. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

7:00  
+ Marta Sojková (30. deň) 

*** 

ŠTVRTOK 
24.6.2021 

NARODENIE SV. JÁNA 
KRSTITEĽA 

slávnosť 

18:00 
na úmysel darcu 

17:00 
+ Mária Huráková (1. výr.)  

PIATOK 
25.6.2021 

Piatok 12. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Štefan Rošťák, rodičia a 

súrodenci 

 !!! 18:00 !!! 
+ Jozef, Mária a Anton 

SOBOTA 
26.6.2021 

SLÁVNOSŤ 1. SV. PRIJÍMANIE 
V LOKCI 

 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

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

deti s rodinami 16:00 - sobáš 
za mladomanželov 

15:00 - sobáš 
za mladomanželov 

NEDEĽA 
27.6.2021 

13. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

SLÁVNOSŤ 1. SV. PRIJÍMANIE  
V LOKCI 

7:30 
BPZ pre Júliusa, Katarínu a 

Luciu 8:00 
na úmysel kňaza 

9:00 
za ľud farnosti 

10:30 – 1. sv. pr. 
vysielaná 

BPZ pre prvoprijímajúce 
deti s rodinami 

9:00 
Jozef a Jozef Žuffa 

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. Dišpenz od účasti na svätých omšiach v nedele a prikázané sviatky končí v stredu 30. júna. 
4. Z farského kostola vysielame sv. omše cez internet v nedele a prikázané sviatky.  
5. Ak potrebujete niečo vybaviť na fare, prosím, skontaktujte sa telefonicky na č. 043/559 12 26. 
6. Na budúcu nedeľu 27.6. bude Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. 
7. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí z 3.A vo štvrtok 

24.6. po sv. omši.  Rodičia prvoprijímajúcich detí z 3.B budú upratovať na ďalší týždeň po slávnosti.  
8. Nácvik pred 1. sv. prijímaním v Lokci:  

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

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



 3. A: v pondelok 21.6. o 15:30 hod a vo štvrtok 24.6. 15:30 hod. 
 3. B: v pondelok 21.6. o 18:00 hod. a vo štvrtok 24.6. 16:30 hod. 

9. V Lokci bude 1. sv. prijímanie v sobotu a v nedeľu o 10:30 hod. Sviatosť zmierenia pre deti a rodičov 
bude v piatok 25.6. od 16:00 hod. pre 3.A a od 16:45 hod. do 17:30 hod. pre 3.B. Ostatných príbuzných 
budeme spovedať počas celého týždňa pol hodiny pred sv. omšami. 

10. Dekrétom spišského diecézneho administrátora sa mení doterajšie pôsobenie p. kaplána Mareka 
Jamricha v našej farnosti. Jeho novým pôsobiskom od 1. júla bude farnosť Spišská Nová Ves. S pánom 
kaplánom sa rozlúčime pri sv. omšiach 28. júna v Lokci a 29. júna v Ťapešove. Na jeho miesto nepríde 
nový kaplán. Preto bol našej farnosti pridelený výpomocný duchovný dp. Milan Holík, ktorý doteraz 
pôsobil ako farár vo farnosti Liptovské Revúce a zo zdravotných dôvodov sa zriekol aktívnej pastorácie. 

11. Kto chce dať odslúžiť úmysly výpomocnému duchovnému dp. Milanovi Holíkovi môže svoje úmysly 
zapísať v sakristii.  

12. Pre našu farnosť pripadá celodenná poklona na sobotu 26.6. Sviatosť Oltárna vo farskom kostole bude 
vyložená od 12:00 hod. do 14:30 hod. A potom bude pokračovať od 16:00 hod. do 19:00 hod. Prosíme 
seniorov o rozpis služieb počas dňa. 

13. Úmysly sv. omší sa zo soboty 26.6. presunú. Úmysel z rannej sv. omše na nedeľu 27.6. a večerný úmysel  
na utorok na slávnosť Petra a Pavla 29.6. 

14. V nedeľu 4. júla našu farnosť navštívia rehoľné sestry z Kongregácie milosrdných sestier sv. Kríža 
a prinesú nám relikviu bl. Zdenky Schelingovej, ktorá sa bude uchovávať vo farskom kostole. Na 
prijatie relikvie sa pripravíme deviatnikom k bl. Zdenke, ktorý začneme v piatok 25.6. V sobotu sa 
deviatnik pomodlíme o 19:00 hod, keď sa bude odkladať Oltárna sviatosť. 

15. Zároveň vás dnes 20.6. pozývame do farského kostola o 14:00 hod., kde budeme premietať 50 min. 
dokument o bl. Zdenke. 

16. Levočská púť sa uskutoční 2. a 4. júla. Program a podmienky konania púte nájdete na nástenke. 
17. Aj tento rok je potrebné vybrať poplatok za upratovanie a kvety do kostola v Ťapešove. Poplatok za 

rodinu odovzdajte osobne p. Štefánii Balákovej.  
 

OHLÁŠKY PRED PRIJATÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA 
 Adam Juriga, syn Jozefa a Janky rod. Môstkovej, bývajúci v Ťapešove 

a Ráchel Ptačinová, dcéra Petra a Aleny rod. Mišekovej bývajúca v Kline (3x). 
 Matúš Srnčík, syn Dušana a Anny rod. Holmíkovej, bývajúci v Lokci 

a Martina Badárová, dcéra Jána a Daniely rod. Majcherovej bývajúca v Lokci (3x). 
 Ľubomír Vorčák, syn Ľubomíra a Kataríny rod. Tvarožkovej, bývajúci v Sihelnom 

a Lenka Hvoľková, dcéra Vladimíra a Viery rod. Prčinovej bývajúca v Ťapešove (3x). 
 Patrik Kubolek, syn Karola a Márie rod. Balákovej, bývajúci v Lokci 

a Adriána Šimková, dcéra + Jozefa a Františky rod. Strapcovej bývajúca v Chlebniciach (2x). 
 Matúš Kurek, syn + Petra a Marty rod. Kľuskovej, bývajúci v Lokci 

a Anna Gluchová, dcéra Jozefa a Márie rod. Malezovej bývajúca vo Valaskej Dubovej. (1x). 
 

 
ZVRCHOVANÝ VLÁDCA  

Možno si pod týmito slovami predstavíme totalitných vodcov či absolutistických panovníkov 18. a 19. 
storočia. No tí nie sú vhodným príkladom, ak chceme hovoriť o Vládcovi, ktorým je Boh. Každý pozemský 
vládca je totiž v pokušení svoju moc zneužiť a využiť. No nie tak Boh. 

V Knihe Jób Boh oznamuje svoju vládu – určil moru hranice a zakázal mu ísť ďalej. Ktorý pozemský 
panovník by to dokázal? Len tak, slovom?   

V 107. žalme počujeme o výpravách ľudí na veľké moria. Keď sa dostali do súženia a úzkostí, „volali 
k Pánovi a on ich vyslobodil“ (v. 28). Kto rozumný by v takej chvíli volal k svojmu prezidentovi či veliteľovi 
armády? Nik. V situáciách najväčšieho ohrozenia života voláme najprv k Tomu, ktorý má moc vyslobodiť 
nás. Aj keď na to často použije iných ľudí.  



A Ježiš v evanjeliu? „...pohrozil vetru a povedal moru: ‚Mlč, utíš sa!‘ Vietor prestal a nastalo veľké 
ticho“ (Mk 4, 39). Vládca v celej svojej moci...  

Čo ma však udivuje ešte viac ako samotná moc nášho Vládcu (ako dobre, že sme na jeho strane, lebo 
Boh je hrozný protivník), je niečo iné. Boh je prítomný. Keď na neho volám, nemusím používať telefón (hoci 
Boh má telefónne číslo – Jer 33, 3), nemusím čakať, kým prekoná nejakú vzdialenosť, ktorá nás oddeľuje, či 
čakať, kým prídem na rad medzi ostatnými prosebníkmi. Nie, Boh je tu pre mňa. Rovnako pre teba.   

Volať k Bohu môžeme vždy, v každej situácii, v každom čase. A s dôverou, že nás vypočuje, lebo je 
zvrchovaný Vládca. Skús sa na túto tému pomodliť 40. žalm. Alebo ten dnešný, 107. Štyrikrát sa v ňom 
opakuje verš: „V súžení volali k Pánovi a on ich vyslobodil z úzkostí“ (v. 6, 13, 19, 28). Boli to ľudia viery. 

Nacvičuj si takéto volanie v drobných udalostiach všedného dňa. Keď potom príde úzkosť či súženie, 
tvoje volanie bude automatické, lebo budeš mať skúsenosť, že tvoj Boh je Vládca a je vždy prítomný. Pri 
tebe. 

zdroj: dcza.sk 
 

BISKUPI ROZHODLI O ZRUŠENÍ DIŠPENZU  
OD POVINNOSTI ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH 

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí 
katolícki biskupi, členovia KBS. V kontexte aktuálnej situácie prijali viaceré stanoviská a vyhlásenia. 
Poďakovanie zdravotníkom 

Šírenie ochorenia covid-19 spôsobilo veľkú záťaž pre celú spoločnosť.  V náročných okolnostiach sa 
viac prejavili naše dobré aj zlé vlastnosti. Keď sa z krízy snažíme zobrať poučenie, treba začať poďakovaním 
za to, čo bolo a stále zostáva obdivuhodné: starostlivosť a obetavosť množstva zdravotníckych pracovníkov. 
Ďakujeme im za to, že s nasadením vlastného zdravia a života bojovali za zdravie a životy nás všetkých. 
Neraz preťažení a vyčerpaní, nielen zápasom s nemocami, ale aj s ľudskými slabosťami: s egoizmom či 
tvrdohlavosťou, ktoré pridali zbytočné problémy. Dobrovoľnícka služba našich kňazov v nemocniciach nám 
umožnila bližšie spoznať námahu lekárov a sestier i zdravotníckych pracovníkov, a nadobudnúť k ich práci 
ešte väčšiu úctu. 

Duchovní nám vydali svedectvo o náročnosti tejto práce, ktorá zostáva ťažkou aj s klesajúcim počtom 
chorých na covid. Zdravotníkom preto v mene celej Katolíckej cirkvi na Slovensku vyjadrujeme vďaku a 
úctu za príklad, ktorý poskytli v ťažkých časoch, aj za obety, ktoré priniesli a naďalej prinášajú. 

Drahí lekári, sestry, zdravotníci, záchranári a všetci, ktorí ste sa starali o chorých: nech Vás dobrotivý 
Pán odmení za Vašu prácu, za pomoc nám všetkým v núdzi, za Vašu lásku a obetavosť. Vyprosujeme Vám 
Božie požehnanie a znovu pripomíname všetkým veriacim, aby sa za Vás modlili i každému človeku, aby si 
Vašu prácu vážil. 
Povzbudenie k návratu na bohoslužby 

Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, 
čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Vplyvom okolností bola táto účasť dlhý čas zakázaná 
alebo limitovaná. Vďaka zlepšujúcej sa situácii je však stále viac možné chrámy bez ťažkostí navštevovať. 

Mediálne prenosy liturgií poskytli vzácnu pomoc v pandemických časoch, nemôžu však natrvalo 
nahradiť osobnú prítomnosť na liturgii. Bolo by nesprávne, keby sme si na slávenia pred obrazovkami zvykli 
alebo sme ich pokladali za plnohodnotnú alternatívu. 

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na 
nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021. 

Následne povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať 
zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad 
zhoršená epidemická situácia. 

Všetkým ostatným biskupi pripomínajú povinnosť nábožnej účasti, samozrejme, so starostlivým 
dodržaním platných opatrení. Kňazi nech veriacich vedú k ďalšiemu prehlbovaniu horlivosti a k chápaniu 
dôležitosti spoločnej oslavy Boha na liturgických zhromaždeniach. 



 
 
Stanovisko k tzv. reportu Matić 

Na pôde Európskeho parlamentu bola predložená Správa o situácii v oblasti sexuálneho a 
reprodukčného zdravia (tzv. report Matić). Slovenskí katolícki biskupi pokladajú viaceré formulácie 
obsiahnuté v tejto správe za celkom neprijateľné. 

Cirkev vždy oceňuje každé úsilie chrániť zdravie a váži si iniciatívy, ktoré osobitným spôsobom 
prihliadajú na zdravie a práva žien. Zároveň však v danom kontexte pokladá za neprípustné označovať zabitie 
nenarodeného dieťaťa ako formu zdravotnej starostlivosti, či dokonca ako ľudské právo. 

Život človeka musíme chrániť aj pred narodením a dieťa neslobodno svojvoľne zabiť. Biskupi preto 
žiadajú zachovať nedotknutú aj možnosť výhrady vo svedomí pre lekárov, ktorí odmietnu vykonať potrat. 
Práve rešpektovanie slobody svedomia totiž skutočne patrí medzi základné ľudské práva. 

zdroj: tkkbs.sk 
 

BLAHOSLAVENÁ ZDENKA SCHELLINGOVÁ 
Sestra Zdenka Schelingová sa narodila 24. decembra 1916 v Krivej na Orave, ako 

desiata z jedenástich detí. Pokrstená bola 27. decembra 1916 a pri krste dostala meno 
Cecília. Rodičia Pavol a Zuzana boli statoční ľudia a dávali svojim deťom vzornú 
náboženskú výchovu, postavenú na živej modlitbe a svedomitej práci. V rokoch 1923 – 
1931 navštevovala Cecília ľudovú školu v Krivej. Medzi spolužiakmi bola obľúbená; bola 
usilovná, poslušná a rada pomáhala iným. V roku 1929 miestny farár Viktor Milan 
priviedol do Krivej rehoľné sestry z Inštitútu milosrdných sestier svätého Kríža, aby mu 
pomáhali formovať duchovnú tvár obce. Priaznivé rodinné prostredie, horlivé pastoračné 
účinkovanie miestneho farára a príťažlivý príklad rehoľných sestier, ktoré ju v poslednom 
ročníku ľudovej školy aj vyučovali, napomohli rozvoju duchovného povolania, ktoré sa 
prejavilo u nej veľmi skoro. 

Cecília sa pre rehoľný život rozhodla na základe vlastného uváženia. Ako pätnásťročná nastúpila do 
materského domu sestier sv. Kríža v Podunajských Biskupiciach, rozhodnutá zasvätiť svoj život láske k Bohu 
a k blížnemu. Rodičia jej rozhodnutím boli nadšení a súrodenci boli na ňu veľmi hrdí. Po absolvovaní 
ošetrovateľskej školy sa stala postulantkou a 28. januára 1936 vstúpila do noviciátu v Podunajských 
Biskupiciach a dostala rehoľné meno sestra Zdenka. Svoje prvé sľuby zložila 30. januára 1937 a večné 28. 
januára 1943. Po zložení prvých sľubov pracovala na internom oddelení na röntgene na klinike v Štátnej 
nemocnici v Bratislave, a potom od roku 1941 ako ošetrovateľka v krajskej nemocnici v Humennom. V roku 
1942, na pozvanie vedenia Štátnej nemocnice na Miczkiewiczovej ulici, prišla pracovať do Bratislavy ako 
laborantka, neskôr ako asistentka na röntgenologickom oddelení u prof. Mikuláša Ondreičku. Chorým, ktorí 
tu boli liečení hlavne na rakovinu, sa venovala s príkladnou obetavosťou, hrejivou láskou a profesionálnou 
odbornosťou. Pre mnohých bola „vzorom rehoľnej sestry a profesionálnej ošetrovateľky“. 

Po politickej zmene v roku 1948 Komunistická strana v bývalom Československu začala otvorené 
prenasledovanie cirkvi. Mnohí veriaci boli diskriminovaní pre svoju vieru, biskupi a kňazi prenasledovaní a 
väznení, rehoľné kongregácie zlikvidované a ich členovia poslaní na nútené práce. Sestra Zdenka si 
uvedomovala potrebu brániť cirkev. Odhodlala sa k odvážnym skutkom a tak podľa svojho poznania, síl a 
možností vyjadrila svoj odpor voči nespravodlivému násiliu. Jej postoje vyjadrovali vnútornú ochotu priniesť 
aj veľké obety pre trpiacu Cirkev. Dvakrát pomáhala pri príprave úteku väznených katolíckych kňazov. Jeden 
pokus bol úspešný, aj keď iba čiastočne. Začiatkom roka 1952 sa spolupodieľala na organizovaní úteku kňaza 
Štefana Koštiala, ktorý sa v Štátnej nemocnici liečil na následky mučenia pri výsluchu. Podarilo sa jej to tak, 
že strážnikovi namiešala do pohára s čajom uspávací prostriedok. Po kňazovom úteku sa v nemocničnej 
kaplnke pod krížom takto modlila: „Pane Ježišu, za jeho život obetujem môj jediný. Pomôž mu ostať nažive!“ 
Tohto kňaza však pri úteku chytili a 19. mája 1952 odsúdili na 19 rokov odňatia slobody. Ale obeta sestry 



Zdenky bola prijatá, lebo obdobie väznenia prežil a zomrel až vo vysokom veku 5. apríla 2003 v 90-tom roku 
života a 63-tom roku kňazstva, päť mesiacov predtým, ako bola sestra Zdenka vyhlásená za blahoslavenú. 
(pokračovanie nabudúce)                   zdroj: zivotopisysvatych.sk 


