
 

FARSKÉ OZNAMY (11.7.2021 – 18.7.2021) 
15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
12.7.2021 

Pondelok 15. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
BPZ pre František Juríček 

(70 r. ž.) 
*** 

UTOROK 
13.7.2021 

Utorok 15. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Jozef Socha (1. výr.) 

16:30 
+ Jozef Bartek a rodičia 

STREDA 
14.7.2021 

Streda 15. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

7:00 
na úmysel kňaza 

*** 

ŠTVRTOK 
15.7.2021 

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa 
Cirkvi 
spomienka 

18:00 
+ Jozef, Johana, Martin 

a Kristína Oleš 

16:30 
+ z rod. Prášil  

PIATOK 
16.7.2021 

Preblahoslavenej Panny Márie 
Karmelskej 
ľub. spomienka 

18:00 
+ Ferdinand, Justína a 

Margita 

16:30 
+ Juraj a Mária Kyseľ 

SOBOTA 
17.7.2021 

Sv. Andreja Svorada a Benedikta, 
pustovníkov 
spomienka 
 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

15:00 
sobášny obrad 

*** 
18:00 

BPZ pre kňazov, ktorí 
pôsobili a pôsobia vo far. 

NEDEĽA 
18.7.2021 

16. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
na úmysel kňaza 

9:00 
na úmysel kňaza 

10:30 
za ľud farnosti 

1. Aktuálne opatrenia: v interiéri kostola je obmedzené sedenie na 75 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. Ak potrebujete niečo vybaviť na fare, môžete sa skontaktovať aj telefonicky na č. 043/559 12 26. 
4. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 8: vedúca p. Majdová Martina. PBZ. 
5. Dnes poobede bude vo farskom kostole pobožnosť o 14:00 hod. 
6. Ponúkame vám obrazy bl. Zdenky. Väčší stojí 8,- € a menší 5,- €.   
7. Sviatosť birmovania sa v našej farnosti z rozhodnutia Biskupského úradu presúva na sobotu 2. 

októbra 2021. 
8. Na budúcu nedeľu 18.7. sa začnú konať v našej farnosti voľby do nových hospodárskych rád farnosti 

a filiálky a pastoračnej rady farnosti. Na budúcu nedeľu sa rozdajú hlasovacie lístky. Odovzdávať  ich 
budete môcť počas celého týždňa až do nedele 25. júla. Zvolený môže byť len katolík žijúci na území 
farnosti Lokca a filiálky Ťapešovo starší ako 18 rokov. To isté platí aj pre voličov. Bližšie informácie 
o voľbách nájdete už dnes v Malých oznamoch. 
 

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

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



OHLÁŠKY PRED PRIJATÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA 
 Jarolím Žilinec, syn Stanislava a Ivety rod. Gracíkovej, bývajúci v Lokci 

a Katarína Dominová, dcéra Vendelína a Dany rod. Jagnešákovej, bývajúca v Rabči. (1x). 
 

OHLASOVANIE EVANJELIA SA NERIADI PEOPLEMETRAMI  
Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Mk 6,7-13) opisuje vyslanie apoštolov. Až doteraz boli v úlohe 

prizerajúcich sa. Videli Ježišove zázraky, počuli jeho náuku, boli svedkami aj jeho odmietnutia. Misia, ktorú 
teraz Dvanásti dostávajú, nie je nezávislá, ale majú ju konať v Ježišovom mene.  

Krátky úryvok má tri stupňujúce scény. V prvej Ježiš najskôr zvoláva Dvanástich a vysiela ich. 
V druhej časti dostávajú od svojho Majstra inštrukcie a napokon evanjelista Marek v tretej časti ponúka 
sumár, v ktorom hovorí o úspešnom naplnení poslania.  

Poslanie apoštolov sa dotýka troch aktivít: ohlasovať pokánie, vyháňať zlých duchov a uzdravovať. 
Začína sa napĺňať poslanie, ktoré ohlásil učeníkom pri ich povolaní: „Urobím z vás rybárov ľudí“ (Mk 1,17). 
Na ceste   

Vyslanie po dvojiciach odráža starozákonnú prax, keď na svedectvo pred súdom sa vyžadovala 
prítomnosť aspoň dvoch svedkov. Učeníci majú vydávať svedectvo o Kristovi. Dvojica je zároveň 
vyjadrením spoločenstva a vzájomnej opory v tomto poslaní. Zoči-voči ťažkostiam, pokušeniam, 
prenasledovaniu budú môcť sa v spoločenstve modliť, vzájomne sa napomenúť, riešiť problémy.   

Pri zozname vecí, ktorých sa apoštol má zrieknuť a nebrať so sebou, nejde o doslovný výklad. V knihe 
Exodus sa pri vyslobodení z egyptského otroctva uvádza Božie nariadenie „Bedrá budete mať opásané, obuv 
na nohách a palicu v ruke“ (Ex 12,11).  

Obuv, oblečenie a palica boli základným vybavením pútnika na cestu. Keď Izraeliti putovali púšťou, 
mali sa spoľahnúť na Božiu blízkosť. Pán Ježiš vyzýva apoštolov, aby mali radikálnu dôveru v Boha a 
spoľahli sa na prijatie zo strany ochotných ľudí. Učeník sa nemá ničím „pripútať“ alebo „zdržiavať“ pri 
ohlasovaní evanjelia. Prosme o takýchto duchovných pastierov.  

Zároveň my sami vytvárajme prostredie, ktoré bude prajné šíreniu Božieho posolstva a nevytvárajme 
prekážky, ktoré by odviedli Kristových učeníkov z cesty evanjelia.   

Olej v Starom zákone symbolizuje radosť a úctu, ale taktiež Božie povolanie. Uvedenie do kňazského 
a kráľovského úradu sprevádzalo pomazanie olejom. Pán Ježiš spomína pomazanie olejom v podobenstve 
o milosrdnom Samaritánovi ako spôsob ošetrenia rán a v tomto duchu sa zmieňuje aj Jakubov list: „Je niekto 
z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene“ 
(Jak 5,14).  

Zmienka o pomazaní chorých olejom v našom úryvku je biblickým základom pre náuku Cirkvi o 
pomazaní chorých ako jednej zo siedmich sviatostí, ktoré založil Kristus.  
Neprijatie je súčasťou poslania  

Pán Ježiš pripravuje svojich nasledovníkov aj na odmietnutie, ktoré sa však nemá stať výhovorkou pri 
naplnení poslania. „Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si 
prach z nôh na svedectvo proti nim“ (Mk 6,11).  

Pre Izrael bola pôda ich zasnúbenej krajiny posvätná, lebo bola darom od Pána. Prorok Izaiáš vyzýva 
zajatcov v babylonskom zajatí, aby pred návratom do zasnúbenej krajiny striasli zo seba prach pohanských 
národov: „Stras zo seba prach, povstaň, posaď sa, Jeruzalem, roztvor putá svojho hrdla, zajatá 
dcéra  sionská“ (Iz 52,2). Je to symbolické gesto. Ježišov učeník musí byť opatrný, aby pri evanjelizácii 
neprebral na seba nesprávnu náuku, ale zachoval a odovzdal Ježišovu náuku nezmenenú.   

Kristovo evanjelium sa nemeria úspešnosťou v spoločnosti. Nepodľahnime móde peoplemetrov. 
Našou úlohou je verne ohlasovať Božie posolstvo. Úspech je v Božích rukách.  
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 
  

 
 



PRÍPRAVA NA VOĽBY DO NOVEJ  
HOSPODÁRSKEJ RADY FARNOSTI, HOSPODÁRSKEJ RADY FILIÁLKY 

 A FARSKEJ PASTORAČNEJ RADY  
 V uplynulých dňoch uplynul päťročný mandát členom hospodárskej rady farnosti v Lokci a 
hospodárskej rady filiálky v Ťapešove. Z toho dôvodu sa v našej farnosti budú konať voľby do hospodárskych 
rád farnosti a filiálky. Zároveň sa uskutočnia aj voľby do Farskej pastoračnej rady. 
Úlohy hospodárskej a pastoračnej rady 
 Hospodárska rada farnosti alebo filiálky je pomocným a poradným orgánom farára alebo farského 
administrátora. Radí a pomáha mu v správe majetkov a v ekonomických záležitostiach prostredníctvom 
svojich názorov, skúseností a odborných rád tak, aby majetok farnosti bol spravovaný šetrne, obozretne a 
spoľahlivo. Lokca má svoju hospodársku radu a Ťapešovo má svoju hospodársku radu. Hospodársku radu 
tvoria farár, volení členovia a menovaní členovia. Volených členov, musí byť aspoň o jedného viac, než 
menovaných členov. 
 Farská pastoračná rada je poradným zborom farára alebo farského administrátora. Jej cieľom je 
podporovať evanjelizačné a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti. Pastoračná rada sa nezaoberá 
materiálnym a technickým zabezpečením farnosti, ale výlučne pastoračnými záležitosťami. Je zameraná na 
liturgiu, modlitbu, predsviatostnú prípravu, katechézu, evanjelizáciu, manželstvo a rodinu, mládež, 
starostlivosť o chorých a starých, charitatívnu činnosť. Modlí sa, spoznáva potreby farnosti, zamýšľa sa nad 
najvhodnejšími postupmi, radí kňazovi a spolupracuje s ním, oživuje farnosť a vnáša do jej života apoštolský 
zápal so zámerom, aby farnosť bola živým spoločenstvom majúcim jedno srdce a jednu dušu. Pastoračná 
rada je jedna pre obe dediny, teda sa v nej budú nachádzať zástupcovia Lokce i Ťapešova. Pastoračná rada 
sa skladá z úradných, menovaných, volených a delegovaných členov. Volení členovia musia tvoriť 
nadpolovičnú väčšinu. Delegovaným členom je jeden zástupca reholí pôsobiacich vo farnosti. Preto nemusíte 
voliť rehoľné sestry, jedna z nich bude delegovaná. 
 „Stanovy hospodárskej rady farnosti v Spišskej diecéze“ a „Stanovy farskej pastoračnej rady v 
Spišskej diecéze“ sú zverejnené na našej farskej webovej stránke. 
Voľby do Hospodárskej rady farnosti v Lokci 
 Volebný lístok bude bielej farby. Na ňom sa budú nachádzať tri riadky, na ktoré napíšete tri mená. 
Členmi hospodárskej rady sa nemôžu stať tí, ktorí majú s farnosťou nejaké stabilné ekonomické vzťahy. 
Voľby do Hospodárskej rady filiálky v Ťapešove 
 Volebný lístok bude bielej farby. Na ňom sa budú nachádzať tri riadky, na ktoré napíšete tri mená. 
Členmi hospodárskej rady sa nemôžu stať tí, ktorí majú s farnosťou nejaké stabilné ekonomické vzťahy. 
Voľby do Farskej pastoračnej rady 
 Volebný lístok bude žltej farby. Na ňom sa budú nachádzať mená kandidátov. Volíte sedem členov 
pastoračnej rady. Môžete zakrúžkovať mená z uvedených kandidátov, ale i dopísať vlastných kandidátov. 
Spolu, zakrúžkovaných a dopísaných, ich však nesmie byť viac ako sedem, inak bude lístok neplatný.  
Zvolený člen hospodárskej a pastoračnej rady má spĺňať tieto podmienky: 

a/ Musí byť katolíkom. 
b/ Musí mať svoje trvalé bydlisko vo farnosti Lokca (obec Lokca a Ťapešovo). 
c/ Aktívne sa zúčastňuje na živote farnosti. 
d/ Nie je čiastočne ani úplne pozbavený svojprávnosti. 
e/ Podľa KKP nie je vylúčený z eucharistického spoločenstva. 
f/ Prijal sviatosť birmovania a plní si svoje krstné záväzky. 
g/ Vyznačuje sa pevnou vierou, dobrými mravmi a rozumnosťou.  
h/ Dovŕšil 18 rokov života.  

Voliť môže: 
a/ Musí byť katolíkom. 
b/ Musí mať svoje trvalé bydlisko vo farnosti Lokca (obec Lokca a Ťapešovo). 
c/ Nie je čiastočne ani úplne pozbavený svojprávnosti. 
d/ Dovŕšil 18 rokov života.  

Ako budú prebiehať voľby: 
 V nedeľu 18. júla budú rozdané volebné lístky po sv. omšiach. Odovzdávať ich budete môcť počas 
celého týždňa až do nedele 25. júla do pripravenej volebnej schránky v kostole. V nedeľu 1. augusta budú 
vyhlásené výsledky volieb. 



PASTORÁCIA ROZVEDENÝCH 
Nechceme im rozbíjať nové vzťahy, ale poukázať na pravdu a zodpovednosť 

Rozhovor so saletínom Matejom Trizuliakom Saletín, ktorý sa vo svojej kňazskej službe aktívne venuje 
aj pastorácii rozvedených.  

Arcibiskup Stanislav Zvolenský nedávno schválil v Bratislavskej arcidiecéze pôsobenie 
spoločenstva, ktoré sa zameriava na pastoráciu rozvedených. O čo konkrétne ide?  

Family Solitude Myriam je komunita, ktorá vznikla v Kanade pred štyridsiatimi rokmi. Nevenuje sa 
však iba rozvedeným, ale aj sprevádzaniu snúbencov či manželov. Ľudia z tohto spoločenstva navštívili 
Slovensko prvýkrát v roku 2014. Pozvali ich z Rodinkova, aby u nich mali krátky seminár o pastorácii pre 
rozvedených. 
Ako dnes na Slovensku vyzerá pastorácia rozvedených a sú oblasti, v ktorých je možné ju zlepšiť? 

Ja osobne robím pre rozvedených duchovné obnovy a stretnutia, ale to všetko popri iných aktivitách. 
Nevnímam pastoráciu rozvedených ako svoju prioritu. Viem však, že sa v tejto oblasti začína robiť viac. Za 
posledné roky vidia kňazi túto potrebu a vychádzajú rozvedeným v ústrety individuálnym sprevádzaním vo 
farnostiach. Aj rehoľné spoločenstvá začínajú svoje aktivity zameriavať týmto smerom, ako napríklad jezuiti 
či augustiniáni. 
Je to dostatočné? 

Keď som pred siedmimi rokmi hľadal informácie o rozvedených katolíkoch, našiel som len jeden 
článok od pátra jezuitu Ladislava Csontosa. To bolo všetko. Chýbali praktické rady. Ak rozvedený človek 
v tom čase chcel vyhľadať nejakú duchovnú pomoc, nemal to ľahké. 
Záujem o tieto aktivity vychádza od ľudí alebo iniciatíva prichádza aj z oficiálnych miest cirkvi? 

Chceli sme, aby v každej diecéze bol niekto poverený zodpovednosťou za pastoráciu rozvedených. 
Bolo však ťažké predostrieť to a posunúť ďalej. Je to teda skôr o iniciatíve kňazov, ktorí vidia potrebu 
venovať sa aj týmto ľuďom. 

Vnímam pozitívne, že toto nové spoločenstvo dostalo oficiálne povolenie na pôsobenie od 
bratislavského arcibiskupa. Ten by mal vymenovať aj kňaza, ktorý bude za túto pastoráciu zodpovedný. Stále 
je to však chápané v kontexte pastorácie rodín. Biskupi sa teda na to dívajú tak, že táto téma je týmto 
spôsobom zastrešená. 
Ak hovoríme o pastorácii rodín, väčší dôraz sa zrejme kladie na snúbenecké prípravy a sprevádzanie 
manželov. Neostávajú tak rozvedení opäť takpovediac na druhej koľaji? 

Je pravda, že dôraz sa kladie skôr na tú prípravu. Z toho sa teším, pretože pred pár rokmi ani to nebolo 
samozrejmosťou. V tejto oblasti teda došlo k posunu a verím, že sa urobí krok dopredu aj v pastorácii 
rozvedených. Všetko však potrebuje čas a pohľad cirkvi na vec sa tiež vyvíja. Očakávania sú vždy veľké, ale 
treba byť trpezlivý, čo sa týka konkrétnych krokov cirkvi. Ide to však dobrým smerom. 
Ako sme na tom v porovnaní so zahraničím? 

Poznám trochu situáciu v Poľsku, kde sa spolubratia už vyše pätnásť rokov venujú rozvedeným. Raz 
v mesiaci majú pre nich svätú omšu, stretnutie s Božím slovom a zdieľanie. Vytvorila sa tu skupinka, ktorú 
tvoria prevažne ľudia žijúci v nových vzťahoch. Pri svojej službe som sa nimi inšpiroval. 
Ak sa vrátime opäť na Slovensko, máte pocit, že stúpa počet rozvodov aj pri sviatostných 
manželstvách? 

Nemám presné dáta, ale hovorí sa, že každé druhé manželstvo sa rozpadá. Niektorí tvrdili, že po 
korone bude viac rozvodov, ale nejako som to nezachytil. Neskúmam, koľko toho je, ale skôr prijímam, že 
rozvody tu sú a je to príležitosť sa im venovať. Skôr vnímam u ľudí väčšiu túžbu dať si preskúmať platnosť 
manželstva. 

Po rozvode mnohí vstupujú do nových vzťahov a začínajú riešiť, že by sa chceli posunúť ďalej. Tých 
káuz na cirkevných súdoch je dosť a myslím si, že je dobré, aby človek vedel, na čom je. Viem, že niektorým 
sa zdá, že tie procesy sú neúprimné alebo dopredu vybavené. Ja verím vo svedomie ľudí, ktorí na tých 
kauzách pracujú, a o ich rozhodnutiach nepochybujem. 
(pokračovanie nabudúce)                zdroj: postoj.sk 


