
 

FARSKÉ OZNAMY (27.6.2021 – 4.7.2021) 
13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
28.6.2021 

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka 
spomienka 
Večerná sv. omša je z nasl. slávnosti. 

18:00 
+ Michal Smolár 

 *** 

UTOROK 
29.6.2021 

SV. PETRA A PAVLA, 
APOŠTOLOV 

PRIKÁZANÝ SVIATOK 

7:00 
za ľud farnosti 17:00 

BPZ pre rod. Hurákovú  
č. 141 18:00 - vysielaná 

+ Ivan a Marta Vajdiar a 
rodičia 

STREDA 
30.6.2021 

Streda 13. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

8:15- Te Deum 
poď. za BP pre žiakov a 

učiteľov 8:00 - Te Deum 
poď. za BP pre žiakov a 

učiteľov 18:00  
BPZ pre Matúša s rodinou 

ŠTVRTOK 
1.7.2021 

Štvrtok 13. týždňa v Cezročnom 
období, féria 
Prvý štvrtok v mesiaci. 

18:00 
BPZ pre Helenu (70 r. ž.) 

***  

PIATOK 
2.7.2021 

NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE 
sviatok 
Prvý piatok v mesiaci. 

18:00 
BPZ pre Jozefa 

16:30 
+ Stanislav, Monika a Ivan 

SOBOTA 
3.7.2021 

SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA 
sviatok 
Prvá sobota v mesiaci. 
 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

15:00 
sobášny obrad 

7:00 -- fatimská 
+ Michal a Alfonz 

18:00 -- fatimská 
BPZ pre Pavla a Timeu 

NEDEĽA 
4.7.2021 

14. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
+ Miroslav Šalata (30. deň) 

9:00 
na úmysel kňaza 

10:30 - vysielaná 
za ľud farnosti 

1. Aktuálne opatrenia od pondelka 28.6.: v interiéri kostola je obmedzené sedenie na 50 percent 
kapacity (max. 250 ľudí). 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. 

Zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo 
pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, 
pooperačným stavom, atď.). 

4. Z farského kostola budeme vysielať sv. omšu cez internet už iba v utorok a na budúcu nedeľu.  

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

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



5. Ak potrebujete niečo vybaviť na fare, prosím, skontaktujte sa telefonicky na č. 043/559 12 26. 
6. Na kostol darovali mladomanželia Srnčíkovci 50,- € a Vorčákovci 50,- €. PBZ 
7. Dnes na slávnosť 1. sv. prijímania môžu deti i všetci účastníci slávnosti za zvyčajných podmienok 

získať úplné odpustky.   
8. Dnes 27.6. je Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Všetkým darcom úprimné PBZ. 
9. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí z 3.B. 
10. Kvety vo farskom kostole má na starosti p. Agneša Graňáková.  
11. Opravné skúšky pre deviatakov z Lokce budú v pondelok 28.6. o 12:45 vo farskom centre. 
12. Veriaci, ktorý na slávnosť sv. Petra a Pavla 29.6. zbožne používa nábožné predmety (napr. ruženec, 

škapuliar, krížik,...) požehnané pápežom alebo biskupom a pomodlí sa Verím v Boha môže za zvyčajných 
podmienok získať úplné odpustky. Rovnako úplné odpustky získa veriaci, ktorý v tento deň navštívi  
katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ a tam sa zbožne pomodlí Otče náš a Verím v Boha. 

13. Poďakovanie na konci školského roka – Te Deum – bude v stredu 30.6. pri ranných sv. omšiach. Prosíme 
žiakov zo ZŠ v Lokci, aby na 8:00 hod. prišli do školy a potom sa v sprievode s triednym učiteľom 
presunú do farského kostola na sv. omšu. Zároveň prosíme ostatných farníkov, aby sv. omšu o 8:15 hod. 
nechali pre žiakov a prišli na sv. omšu večer o 18:00 hod. 

14. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme takto: 
 Lokca: v pondelok od 17:00 hod., v stredu a vo štvrtok od 16:00 hod. a v piatok od 17:00 hod.  
 Ťapešovo: v utorok od 16:00 hod. a v piatok od 15:00 hod. do sv. omše. 

15. Chorých, ktorých chcete aby som navštívil, nahláste v sakristii. Navštívim iba tých, ktorých 
nahlásite: 

 Lokca: vo štvrtok od 8:00 hod. skupinu 1. (skupina p. kaplána) a v piatok od 8:00 hod. skupinu 2. 
(skupina p. farára)  

 Ťapešovo: v stredu od 9:30 hod. 
16. Adorácia bude v Lokci vo štvrtok od 16:00 hod. a v Ťapešove od 15:00 hod. do sv. omše. 
17. V sobotu 3.7. bude Fatimská pobožnosť v Ťapešove po rannej a v Lokci po večernej sv. omši. 
18. 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. omši v pondelok v Lokci a v utorok 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. 

19. Privítanie výpomocného duchovného bude v Lokci v piatok a v Ťapešove v sobotu.  
20. Na budúcu 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. 
Slávnosť sa uskutoční pri sv. omši o 10:30 hod. a poobede o 14:00 hod. budú mať sestričky prezentáciu 
o bl. Zdenke. Na prijatie relikvie sa pripravujeme deviatnikom, ktorý sme začali v piatok 25.6.  

21. Zároveň vás dnes 27.6. pozývame do farského kostola o 15:00 hod. Pomodlíme sa deviatnik k bl. 
Zdenke a Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

22. Levočská púť sa uskutoční 2. a 4. júla. Program a podmienky konania púte nájdete na nástenke. 
 

OHLÁŠKY PRED PRIJATÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA 
 Patrik Kubolek, syn Petra a Anny rod. Balákovej, bývajúci v Lokci 

a Adriána Šimková, dcéra + Jozefa a Františky rod. Strapcovej bývajúca v Chlebniciach (3x). 
 Matúš Kurek, syn + Petra a Marty rod. Kľuskovej, bývajúci v Lokci 

a Anna Gluchová, dcéra Jozefa a Márie rod. Malezovej bývajúca vo Valaskej Dubovej. (2x). 
 

KRISTUS DÁVA A MENÍ ŽIVOT 
Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Mk 5,21-43) ponúka dva príbehy, ktorých spoločným prvkom je 

viera v Krista. Je to príbeh ženy, ktorej viera prináša uzdravenie z jej choroby a príbeh otca, ktorého viera 
prináša vzkriesenie jeho dcéry. 



Okrem evanjelistu Marka obidva príbehy uvádzajú ešte dvaja ďalší evanjelisti (Mt 9,18-26; Lk 8,40-
56). Avšak kým Matúš ponúka len isté zhrnutie v dĺžke 8 veršov a Lukáš 16 veršov, na prekvapenie Marek, 
ktorý zvyčajne je stručný, v našom prípade zachytil aj rôzne detaily v celkovom rozsahu až 23 veršov. 

Do popredia stavia Ježišovu božskú moc a vieru ľudí v neho. V Božom Synovi sa napĺňa proroctvo 
Izaiáša: „On niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil“ (Iz 53,4). 
Stretnutie s Kristom 

Z literárneho hľadiska evanjelista Marek ponúka zaujímavú štruktúru, keď do príbehu o vzkriesení 
Jairovej dcéry vkladá nový „mikropríbeh“ o uzdravení ženy trpiacej na krvotok. Tento vnútorný príbeh 
pomáha lepšie porozumieť posolstvo hlavného príbehu. Ježišova odpoveď uzdravenej žene: „Dcéra, tvoja 
viera ťa uzdravila“ (Mk 5,34), je vlastne príkladom pre otca inej dcéry: „Neboj sa, len ver!“ (Mk 5,36). 

Jairus, otec dcéry, ktorá práve zomrela, je pozvaný, aby zaujal postoj viery podobným spôsobom, ako 
ho preukázala práve uzdravená žena. Evanjelista Marek má za cieľ ponúknuť svojim čitateľom príbeh dvoch 
prosiacich osôb, ktoré s vierou prichádzajú za Ježišom. Je to príbeh viery ženy trpiacej na krvotok a otca 
zomierajúcej dcéry. Ich stretnutie s Kristom vedie k rastu a očisteniu ich viery.  
Dotyk, ktorý uzdravuje 

Obidva príbehy majú viacero spoločných prvkov. Je to príbeh dvoch žien. Z obidvoch uniká život, 
keďže v biblickom ponímaní sa krv považovala za sídlo života. Obidve ženy spája číslovka 12, ktorá je 
číslom Izraela – 12 kmeňov. Dospelá žena trpí 12 rokov na chorobu, ktorá jej bráni stať sa matkou. Dievča 
je vo veku 12 rokov, v ktorom sa mení na ženu, ale zomiera a nebude môcť naplniť svoje poslanie ženy – 
matky. 

Podľa predpisov Mojžišovho zákona sú obidve ženy obradne nečisté. Jedna z dôvodu krvotoku, ako 
to píše starozákonná kniha Levitikus 15,19-24. Každý, kto by sa dotkol takejto ženy alebo veci, s ktorou 
prišla do kontaktu, stáva sa  taktiež obradne nečistým. Druhá je nečistá svojou smrťou, lebo podľa 
starozákonnej knihy Numeri 19,11, každý, kto sa dotkne mŕtveho, stáva sa taktiež obradne nečistým. 

V obidvoch prípadoch teda dochádza k uzdraveniu na základe „prestúpenia“ Mojžišovho zákona. Je 
to, žena, ktorá sa dotýka Ježiša a potom samotný Ježiš, ktorý chytí za ruku mŕtve dievča. Vidíme, že v 
obidvoch príbehoch je dôležitý symbol „dotyku“. Žena sa chce aspoň dotknúť Ježišovho odevu a Ježiš sa 
dotkol dievčaťa, keď ju chytil za ruku.  

V prenesenom význame môžeme hovoriť o dôležitosti zachovať si „duchovný kontakt“ s Kristom, 
túžiť sa dotknúť Krista a dovoliť Kristovi, aby sa on dotkol nás svojím uzdravením (cez  modlitbu, sviatosti, 
druhých ľudí…). Majme odvahu a dôveru prísť za Kristom, povedať mu o svojich nezahojených ranách a 
krvácajúcich  bolestiach. Chce ich uzdraviť a vyliečiť. 

Otec dievčaťa je označený ako predstavený synagógy, preto môžeme povedať, že zastupuje tých zo 
židovského národa, ktorí prijali Krista. V príbehu však vidíme aj odlišnú reakciu jeho učeníkov. Hoci stoja 
blízko neho a nasledujú ho, nezdieľajú tento jeho prístup. Jairus a neznáma žena majú viac viery, ako jeho 
vlastní učeníci, ktorí predtým boli svedkami viacerých zázrakov ich Majstra. Podobne odmietavo reagujú 
smútiaci, ktorí Ježiša vysmejú. Aké silné ponaučenie aj pre nás. Môžeme stáť, doslova sa až tlačiť na Ježiša, 
a predsa mu môžeme byť cudzí, keď nám chýba živá viera a láska k nemu.  
Nový začiatok 

Dve postavy predstavujú dve odlišné sociálne vrstvy. Jairus, ako predstavený synagógy, mal 
pravdepodobne vyššie postavenie, bohatstvo a vážnosť v spoločnosti. Neznáma žena kvôli chorobe bola 
považovaná za nečistú a ocitla sa na prahu chudoby, keďže v snahe vyliečiť sa prišla o všetok majetok.  

Obidvaja v bezvýchodiskovej situácii, keď lekári nenašli liek a do Jairovho domu vstúpila smrť, proti 
všetkým ľudským očakávaniam („Načo ešte unúvaš učiteľa?“), padajú s vierou na kolená pred Pánom 
Ježišom.  

Mojžišov zákon ženu trpiacu na krvotok vylúčil z účasti na kulte v jeruzalemskom chráme, zo slávenia 
najväčšieho sviatku Veľkej noci, ako aj zo sociálneho začlenenia. Pán Ježiš jej nevracia len zdravie, ale 
začleňuje ju do náboženského a spoločenského života. 

Vzkriesením vracia Pán Ježiš dvanásťročné dievča do kruhu svojej rodiny a dáva jej životu budúcnosť. 
Pán Ježiš uzdravenej žene a rodine vzkrieseného dievčaťa zmenil život, dal im nový začiatok.  



Ako som spomenul, číslo 12 je číslom Izraela, jeho náboženstva, Mojžiša, predpisov. Kde podľa 
Mojžišovho zákona by sa mal Kristus sám stať obradne nečistým, tam on vracia život. Pán Ježiš počtom 12 
apoštolov zakladá nové spoločenstvo, ktoré nezhromažďuje spoločné zachovávanie predpisov, ale viera v 
Neho samotného. Len v kontakte s ním človek získava a rozvíja v sebe život. Príklad otca vzkriesenej dcéry 
nám dáva nádej, že dokonca naša viera môže viesť k záchrane druhého človeka.  
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 
  

BLAHOSLAVENÁ ZDENKA SCHELLINGOVÁ 
Druhý pokus o pomoc kňazom bol ale neúspešný. Sestra Zdenka Schellingová spolu so sestrou 

Katarínou Lukačovičovou uverili informácii agenta štátnej bezpečnosti, že troch saleziánskych kňazov a 
troch seminaristov, ktorí boli na liečení v Štátnej nemocnici (Titus Zeman, Štefan Sandtner, ThDr. Andrej 
Dermek, ThDr. Viliam Mitošinka, Justín Beňuška a Pavol Pobiecky) odvezú na Sibír, kde ich zastrelia. 
Uverili možnosti ich záchrany a úteku z Krajskej súdnej väznice v Bratislave. Útek mal umožniť člen 
väzenskej stráže za finančnú odmenu. Zaobstarali potrebný finančný obnos s pomocou Marty Sandtnerovej, 
sestry väzneného kňaza Štefana Sandtnera. Pripravovaný útek nebol úspešný. Menovaní kňazi boli už 26. 
februára 1952 premiestnení do väznice v Ilave. Celá akcia slúžila ako pasca, ktorú pripravila Štátna 
bezpečnosť. Po jej zatknutí 29. februára 1952 bola sestra Zdenka vo vyšetrovacej väzbe kruto mučená. 
Potápali ju do vody, pokiaľ sa nezačala dusiť, naťahovali ju po strop a pritom ju bili. Vyšetrovatelia sa 
trýznením snažili prinútiť sestru Zdenku, aby prezradila informácie, ktoré sa vôbec nevzťahovali na skutok, 
pre ktorý bola zatknutá. Nakoniec bola odsúdená 17. júna 1952 na 12 rokov väzenia a 10 rokov straty 
občianskych práv za údajnú velezradu, čiže za jeden z najťažších prečinov proti štátu. Od roku 1952 do roku 
1955 bola sestra Zdenka premiestňovaná z jedného väzenia do druhého.Od svojho zatknutia až do posledných 
chvíľ svojho pozemského života znášala všetky utrpenia s hrdinskou trpezlivosťou, s vedomou ochotou i 
zomrieť pre Pána Boha a pre dobro Cirkvi a bez akejkoľvek nenávisti voči tým, ktorí jej ubližovali. Takto 
sestra Zdenka zažiarila ako vzor vernosti a odpustenia. Ubitá skoro až k smrti vyriekla: „Odpustenie je 
najväčšia vec v živote“. 

Keď už bolo isté, že pre vážne zdravotné problémy“ jej nezostáva viac ako jeden rok života(mala 
zhubný nádor v pravom prsníku), a aby nezomrela vo väzení, 16. apríla 1955 bola na amnestiu prepustená. 
Pre nepriaznivú politickú situáciu a pre strach, ktorý vtedy panoval, ju ani sestry ani lekári nemohli v 
Bratislave v nemocnici prijať, preto ju prijala do svojho domu v Trnave odvážna pani Apolónia Galisová, 
neskôr rehoľným menom sestra Lucia. Zdenkin zdravotný stav sa však po prepustení z väzenia neustále 
zhoršoval, preto bola prijatá na ošetrenie do nemocnice v Trnave, ale nemocničné ošetrenie malo za cieľ len 
zmierniť telesné utrpenie. Sestra Zdenka prijala svoj stav ponížene a niesla svoj kríž s odovzdanosťou do 
Božej vôle. Zaopatrená sviatosťami zomrela (počas svätej omše) v trnavskej nemocnici, a to 31. júla 1955 o 
7.45 hod. Takto tridsaťosemročná, odvážna a vždy usmievavá Božia služobnica sestra Zdenka Schellingová, 
pripodobnená Ježišovi Kristovi na ceste kríža, dala svojou obetou najvyššie svedectvo lásky. 2. augusta 1955 
boli jej telesné pozostatky uložené na Starom cintoríne v Trnave. 

6. apríla 1970 Krajský súd v Bratislave oslobodil sestru Zdenku od žaloby pre trestný čin velezrady a 
18. novembra 1970 Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok v celom rozsahu, a tým umožnil jej úplnú 
občianskoprávnu rehabilitáciu. V roku 1979 sa rušil starý cintorín v Trnave, kde bol aj hrob sestry Zdenky. 
Jej pozostatky spolu s pozostatkami ďalších desiatich sestier svätého Kríža boli exhumované a prevezené na 
cintorín do Podunajských Biskupíc. 18. septembra 2000 bol arcibiskupom Jánom Sokolom v Trnave otvorený 
diecézny proces blahorečenia sestry Zdenky. 16. 6. 2003 bola druhá exhumácia jej pozostatkov. 7. júla 2003 
bola ukončená rímska fáza procesu blahorečenia, keď Svätý Otec Ján Pavol II. potvrdil blahorečenie sestry 
Zdenky Schelingovej. Za blahoslavenú ju vyhlásil na sviatok Povýšenia sv. Kríža 14. septembra 2003 v 
Bratislave – Petržalke pri svojej tretej pastoračnej návšteve Slovenska. Sestra Zdenka je prvou blahoslavenou 
ženou v našich novodobých dejinách. V katolíckom kalendári si ju pripomíname 31. júla. Keďže vtedy sa 
slávi aj povinná spomienka na sv. Ignáca z Loyoly, na Slovensku slávime (nepovinne) spomienku na bl. 
Zdenku Schellingovú o deň skôr, t.j. 30. júla.         zdroj: zivotopisysvatych.sk 


