
 

FARSKÉ OZNAMY (4.7.2021 – 11.7.2021) 
14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
5.7.2021 

SV. CYRILA A METODA, 
SLOVANSKÝCH 
VIEROZVESTOV 

slávnosť 

7:30 
BPZ pre Patrika 

9:00 
BPZ pre Petra (70 r. ž.) 10:30 

+ Jozef, Justína, Ignác 
a Bernadeta Borovčík 

UTOROK 
6.7.2021 

Sv. Márie Goretti, panny 
a mučenice  
ľub. spomienka 

18:00 
+ Stanislav, Monika a Ivan 

*** 

STREDA 
7.7.2021 

Streda 14. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

7:00 
na úmysel kňaza 

*** 

ŠTVRTOK 
8.7.2021 

Štvrtok 14. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Lucia, Žofia, Ján a Anton 

Papán 

16:30 
+ Jozef, Agneša a deti  

PIATOK 
9.7.2021 

Piatok 14. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ z rod. Ončák a Vajdiar 

16:30 
+ z rod. Janolek 

SOBOTA 
10.7.2021 

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

15:00 
BPZ pre mladomanželov 

*** 
18:00 

+ Martin Vajdiar 

NEDEĽA 
11.7.2021 

15. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
na úmysel kňaza 

9:00 
BPZ pre Adrianu (50 r. ž.) 

10:30 
za ľud farnosti 

1. Aktuálne opatrenia: 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 skončil 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 od dnes končíme s vysielaním sv. omší cez internet.  
5. Ak potrebujete niečo vybaviť na fare, prosím, skontaktujte sa telefonicky na č. 043/559 12 26. 
6. Minulú nedeľu 27.6. bola Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Vyzbieralo sa a odoslalo 400,- €. PBZ. 
7. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 7: vedúca p. Betíková Katarína. PBZ. 

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

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



8. Dnes 27.6. o 14:00 hod. vás pozývame do farského kostola na modlitbu ruženca so zamysleniami od 
bl. Zdenky. Po ruženci budú mať sestričky prezentáciu o bl. Zdenke. Pobožnosť začne požehnaním 
matiek pred pôrodom. 

9. V ponuke máme obrazy bl. Zdenky. Je to zmenšenina obrazu, ktorý visí v kostole. Väčší stojí 8,- € 
a menší 5,- €. Rovnako aj sestričky priniesli obrázky. Obrazy a obrázky si budete môcť zakúpiť a zobrať 
dnes po pobožnosti.   

10. Sviatosť birmovania sa v našej farnosti z rozhodnutia Biskupského úradu presúva na sobotu 2. 
októbra 2021. 

11. Keďže v čase odchodu do večnosti nášho diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku sme sa kvôli 
pandemickým opatreniam nemohli s ním rozlúčiť pri účasti väčšieho počtu ľudí, diecézny administrátor 
Mons. Ján Kuboš oznamuje, že zádušná svätá omša za spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana 
Sečku bude slávená v sobotu 10. júla 2021 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule so začiatkom 
o 10.00 hod., po nej bude procesia k jeho hrobu na cintorín. Pri tejto príležitosti si pripomenieme jeho 
nedožité 68. narodeniny a tiež aj 120. výročie kňazskej vysviacky Božieho sluhu biskupa 
Jána Vojtaššáka. 
 

OHLÁŠKY PRED PRIJATÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA 
 Matúš Kurek, syn + Petra a Marty rod. Kľuskovej, bývajúci v Lokci 

a Anna Gluchová, dcéra Jozefa a Márie rod. Malezovej bývajúca vo Valaskej Dubovej. (3x). 
 

NEVERA JE NAŠOU NAJVÄČŠOU PREKÁŽKOU 
V evanjeliovom úryvku dnešnej nedele (Mk 6,1-6) budeme počuť štyri otázky, ktoré Nazaretčania 

položili ohľadom Ježišovej identity. 
Prvá a druhá otázka sa týkala pôvodu jeho múdrosti a zázrakov. Tretia a štvrtá otázka jeho zamestnania 

a  rodinného zázemia. Otázky rodákov sú však iba rétorické, na ktoré už majú vlastné odpovede.  
Hoci názov mesta nie je výslovne spomenutý, zmienka o synagóge, vlasti, príbuzných a dome dávajú 

tušiť, že dej sa odohráva v galilejskom meste Nazaret, odkiaľ Ježiš pochádza. Aj na základe toho dostal Ježiš 
označenie „Nazaretský“.  
Posmech a neprijatie 

Z evanjeliového textu vyplýva, že rodáci nespochybňovali skutočnosť, že Ježiš vyniká múdrosťou v 
náuke a konaním zázrakov. Práveže to spôsobilo ich údiv. Základná otázka znie: „Skade to má tento?“ (Mk 
6,2) Odpovede už mali pripravené. Pre nich „tento“ je nikto, ktorý si nezaslúži ani oslovenie menom. Je to 
„tesár“ a „syn Márie“. Nejaký obyčajný remeselník nemôže predsa vystupovať v synagóge a poúčať farizejov 
a zákonníkov, vzdelaných odborníkov na Mojžišov zákon. 

V tej dobe bolo zvykom, že syn niesol meno po otcovi a to aj vtedy, keď otec bol už mŕtvy. Niektorí 
biblisti vo výraze „syn Márie“ vidia Markovu narážku na zázračné Kristovo počatie bez prispenia muža. 
Avšak z kontextu sa skôr prikláňam k názoru, že označenie „syn Márie“ je znakom posmechu. Jednoducho 
tento bezmenný muž ani nestojí za to, aby sme spomenuli jeho pôvod. Obidva  výrazy „tesár“ a „syn Márie“ 
vyjadrujú pohŕdanie.  

V Katolíckej cirkvi sa výrazom „Ježišovi bratia a sestry“ chápe širšie príbuzenstvo (bratranci, 
sesternice...) pri zachovaní náuky o panenstve Božej matky. V našom konkrétnom úryvku sa nerieši ich 
príbuzenský vzťah k Ježišovi, ale skôr sa chce vyjadriť odmietnutie faktu, že Ježiš z Nazareta je Božím 
Synom. 

Ešte výstižnejšie túto polemiku vyjadril evanjelista Ján, ktorý zachytil námietky zástupu: „Lenže o 
tom vieme, odkiaľ je, ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je. A Ježiš učil v chráme a zvolal: ,Aj 
ma poznáte, aj odkiaľ som, viete. A neprišiel som sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal a vy ho 
nepoznáte. Ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal´“ (Jn 7,27-29). 
Kladenie prekážok 

Pre Nazaretčanov Ježišov božský pôvod bol neprijateľný. Čo je však prekážkou tohto neprijatia? 
Evanjelista Marek to vyjadril gréckym slovesom „skandalizo“, ktoré  slovenský text  prekladá „pohoršiť“ 
(„A pohoršovali sa na ňom“). Jeho pôvodný význam znamená „spôsobiť pád“ resp. „nastražiť pascu“. Grécke 



podstatné meno „skandalon“ označuje predmet na ceste, o ktorý človek môže zakopnúť a spadnúť. Obrazne 
teda ide o správanie alebo vytvorenie takých okolností, ktoré spôsobia zlyhanie človeka. 

V evanjeliovom úryvku teda nejde o údiv alebo hnev rodákov. V hre je niečo oveľa hlbšie. Ich vlastný 
postoj k Ježišovi sa pre nich stal prekážkou, ktorá im nedovolí v neho uveriť. Ježiša dopredu odpísali svojou 
neverou. Boží Syn, ktorý predtým utíšil búrku, uzdravoval chorých, vzkriesil mŕtve dievča, teraz urobí len 
pár „drobných“ uzdravení. 

Ježiš neprišiel, aby zo svojej božskej moci urobil „liečiteľské show“ vo svojej domovine na spôsob 
našich športových hál. Práve krátka zmienka o tom, že vložením rúk uzdravil chorých usvedčuje 
Nazaretčanov, ako sa mýlia vo svojom úsudku o ňom. Dôvod Ježišovej nečinnosti nie je v jeho neschopnosti 
konať zázraky, ale v absencii ich viery: „A čudoval sa ich nevere.“  
Nebezpečenstvo vlastných schém 

Pán Ježiš v reakcii na odmietnutie odpovedá len krátkou vetou, ktorá ani nie je jeho vlastným 
výrokom, ale už aj vtedy všeobecne známym príslovím na spôsob „nikto nie je doma prorokom.“ Naráža tým 
na osud starozákonných prorokov, ktorí sa pri ohlasovaní Božieho posolstva stretli s neprijatím, ba až s 
prenasledovaním. Aj týmto spôsobom oznamuje svoju cestu utrpenia.  

To nie Boh je „skandalon – prekážkou“, ale my sme sa stali prekážkou sami sebe. Nevera je tou 
najväčšou prekážkou, ktorú kladieme Bohu, aby sa priblížil k nám. Aj nám hrozí, že si Ježiša vložíme do 
našich vopred pripravených schém. Niektorí spochybnia jeho historickú existenciu a označia Ježiša za 
výmysel Cirkvi z doby cisára Konštantína na ovládanie ľudí. Iní s uznaním skonštatujú, že bol významným 
mysliteľom a základateľom svetového náboženstva na úrovni Mojžiša, Budhu, Konfúcia, alebo Mohameda.  

Ježiš Nazaretský je však viac. Je Božím Synom, ktorého slová majú záväznosť, ktorá presahuje ľudské 
mienky.  
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 
  

BLAHOSLAVENÁ ZDENKA SCHELLINGOVÁ 
SVEDECTVO HELENY KORDOVEJ 

Stretnutie so sestrou Zdenkou v nemocnici 
„Keď som sa jej pýtala, až hádam na tretí, na štvrtý deň, ako sa volá, a ona mi hovorí: „Ja som sestra 

Zdenka Schelingová.“ A tak sme sa spriatelili a pri preväze, keď prišiel ten lekár na preväz, pozerala som sa 
na tú strašnú ranu chirurgickú, ktorú mala na pravej strane. Videla som, že ona má amputáciu pravého prsníka 
a to mi vôbec nedošlo a nijako som to nemohla pochopiť, že rehoľná sestra má amputáciu prsníka. Považovala 
som ju ako rehoľnú sestru za nedotknutú ženu, no ale vôbec som sa nechcela vypytovať, len mi to bolo 
strašne zvláštne a som si myslela: počkám a možnože sa sestra Zdenka spriatelí viac so mnou, ako sa aj stalo 
potom.“ 
Modlitby za prenasledovateľov 

„Sestra Zdenka bola stále pohrúžená do modlitieb. Modlila sa celý deň od rána do večera, neúnavne. 
A tak som sa jej opýtala jedného dňa: „Sestra Zdenka, prosím ťa, za koho sa ty modlíš tak vrúcne?“ A ona 
mi hovorí: „No v prvom rade sa modlím za tých, ktorí ma týrali, ktorí ma ponižovali a modlím sa za nich, 
aby im Boh obmäkčil srdce, aby sa už nikdy neopakovalo to, čo oni robili so mnou.“ Tak som videla, že 
musela prežiť strašné vyšetrovanie.“ 
Transport do Brna 

„A jedného dňa prišla veliteľka a hovorí: „Pripravte sa, pretože pôjdete na transport.“ A ja sa pýtam: 
„Na transport? A prečo? Veď ona ešte nie je schopná cestovať.“ No a hovorí: „Taký je rozkaz, zbaľte sa a 
zajtra odchádzate.“ A ja hovorím: „A kam?“ „Do Brna na onkologické oddelenie.“ Vtedy mi bolo jasné, že 
sestra Zdenka má rakovinu. No to mi bolo, to bolo otrasné pre mňa, aj pre ňu, ale ona to brala s takou odvahou 
a s takým odhodlaním, že som ju obdivovala, bola tak kľudná.“ 
Tajomstvo – dôvod mučenia 

„Keď som bola v nemocnici v Bratislave, na oddelenie priviezli jedného pacienta, ktorý bol zmlátený, 
bol dobitý a ja som skutočne nechápala, čo sa vlastne stalo s tým človekom, ale keď som videla ten policajný 



sprievod, tak som si asi predstavila, že to je vyšetrovanec. Tak som ho dala do poriadku, pacienta, ošetrila 
som jeho rany, poumývala som ho, prezliekla som ho a bola som strašne zvedavá, kto to je. A v nestráženej 
chvíli mi povedal: „Ja som kňaz.“ No tak to bol pre mňa ako blesk, som bola zasiahnutá. Tak som si 
uvedomila, že to bol kňaz, ktorý bol vo vyšetrovacej väzbe a až tak ho dobili, že ho doniesli do nemocnice. 
A teraz som rozmýšľala, ako mu mám pomôcť, čo mám urobiť. Čo mám pre neho urobiť? Čo môžem pre 
neho urobiť? A keď už tam bol dva dni a ten veliteľ stráže povedal: „Pripravte väzňa, zajtra ide na transport 
a zajtra ho odvážame.“ Vtedy som si uvedomila, že keď ten človek pôjde naspäť do vyšetrovacej väzby, to 
znamená znovu bitky, vyšetrovanie a ja som teraz chcela tomu človekovi pomôcť.“ 

Tak urobila takýto rozhodný čin, že samozrejme medzitým si už pripravila ľudí, ktorí jej pomohli, 
lebo sama to urobiť nemohla, a tak v ten posledný večer dala uspávajúci prášok tomuto veliteľovi, ktorý ho 
strážil. Samozrejme, ten veliteľ zaspal a medzitým ona už mala pripravených ľudí, ktorí prišli a ktorí toho 
väzňa vzali, áno, a ráno, keď sa zobudil veliteľ, väzňa nebolo - no tak ohromný rozruch. Samozrejme, 
obkľúčili celú väznicu, celú nemocnicu, prišli, autá týchto vyšetrovateľov, no a samozrejme všetky sestričky 
nahnali do jednej sály. Vyšetrovanie a samozrejme najväčšie vyšetrovanie bolo voči sestre Zdenke, pretože 
ona bola večer (v službe), ošetrovala toho väzňa. Tak hovorí: „Ja som si to uvedomila, že teraz už je na mňa 
rad. Ešte pokiaľ som mohla, utekala som do kaplnky väzenskej a tam som kľakla pred obraz, pred kríž pred 
ukrižovaného a prosila som ho, Pane, prosím ťa, zachráň toho kňaza, zachráň mu život a za jeho život ti 
dávam svoj, vezmi ho.“ No a samozrejme za chvíľu prišli, zatkli ju, zavreli ju.“ 
Priebeh brutálneho vyšetrovania 

„No, a keď ju zatkli, hovorí: „Tak prišla som do väznice, začalo to kopancami. Hodili ma do jedného 
koryta so studenou vodou a tam ma jedna veľká noha, tlačila na moje prsia. Horeznačky som ležala v tej 
vode, áno, a tlačila ma na spodok. Ja som sa zadúšala a vlastne som sa topila, ale keď už videl, že strácam 
vedomie, tak rýchle tú nohu odstránil a zasa aby som sa nadýchala a znovu ma ponoril do tej vody a tak to 
zostalo. Tak to išlo celú noc a tie kopance, a tá bitka, a potom ma za vlasy vytiahli z tej vody a ťahali ma do 
jednej miestnosti na betón. Tam ma nechali celú noc v tom mokrom rúchu, ja som nevedela vôbec, či to 
prežijem, som sa celá chvela, ale prežila som tú noc a ráno začalo vyšetrovanie. Strhli zo mňa šat a nahú ma 
zviazali. Zviazali mi ruky hrubým povrazom, aj nohy a vytiahli ma škripcom hore až na povalu a zavesili ma 
na jednu skobu. A takto obnažená úplne zničená uzimená som visela na tej skobe. Potom prišli traja chlapi a 
šľahali ma obuškami, hlava-nehlava, a najviac ma šľahali na prsiach. A teraz vieš, prečo som mala tú 
operáciu, lebo boli tam nádory, ktoré vznikli z toho poranenia. A tieto procedúry sa opakovali viackrát denne. 
A teraz vieš, ako som na tom. A vieš, že idem na onkológiu, to znamená, že je to rakovinový nádor. A viem, 
že Pán Ježiš si príde pre môj sľub, pretože som sľúbila svoj život za život kňaza.“ 

zdroj: upn.gov.sk 
 

ZBIERKA PRE SLOVENSKÚ KOMUNITU V POĽSKU 
Dňa 19. júna 2021 zničil požiar príbytky 21 rodín žijúcim v obci Nová Belá (Nowa Biała) v Poľsku 

pri Novom Targu. Keďže táto dnešná časť Poľska patrila niekedy k Spišskej diecéze a dodnes tam žije 
slovenská komunita, spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš povzbudzuje Boží ľud našej diecézy, 
aby podľa svojich možností aj skromným milodarom prispeli na obnovu zničených domov. Zbierka prebieha 
prostredníctvom Spišskej katolíckej charity. 

Prispieť možno na číslo účtu: IBAN: SK29 0900 0000 0051 5236 3225; variabilný symbol: 804101. 
Viac info na caritas.sk. 

 


