
 

FARSKÉ OZNAMY (18.7.2021 – 25.7.2021) 
16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
19.7.2021 

Pondelok 16. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Anton, Žofia, Ján a Lucia 

*** 

UTOROK 
20.7.2021 

Utorok 16. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
BPZ pre Zdenku (70 r. ž.) 

16:30 
+ Ján, Mária a Janka 

STREDA 
21.7.2021 

Streda 16. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

7:00 
na úmysel kňaza 

*** 
16:00 

za mladomanželov 

ŠTVRTOK 
22.7.2021 

SV. MÁRIE MAGDALÉNY 
sviatok 

18:00 
BPZ pre Zdenku s rod. 

16:30 
+ Helena, Štefan, rodičia a 

Štefan  

PIATOK 
23.7.2021 

SV. BRIGITY, REHOĽNÍČKY, 
PATRÓNKY EURÓPY 
sviatok 

18:00 
+ Milan Natšin 

16:30 
+ Ľubica, Vladimír a Anna 

SOBOTA 
24.7.2021 

Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza 
ľub. spomienka 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

18:00 
+ Vladimír a Alena 

*** 

NEDEĽA 
25.7.2021 

17. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
na úmysel kňaza 

9:00 
+ Žofia 

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. 9: vedúca p. Rončáková Gabriela. 
5. Na kostol darovali z krstu Alice Baľákovej a Juliany Salajovej po 50,- €, Bianky Palugovej 100,- €, 

z pohrebu Vladimíra Lipničana 50,- €, mladomanželia Bombjakovci 50,- €. PBZ. 
6. Dnes poobede bude vo farskom kostole pobožnosť o 14:00 hod. 
7. Dnes 18.7. sa začnú konať v našej farnosti voľby do nových hospodárskych rád farnosti a filiálky 

a farskej pastoračnej rady. Hlasovacie lístky si môžete iba dnes zobrať zo stolíka. Odovzdávať  ich 
budete môcť počas celého týždňa až do budúcej nedele 25. júla. Pripomíname, že 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 v Malých oznamoch z minulej nedele alebo na farskej 
webstránke. 

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. 30. júla je liturgická spomienka na bl. Zdenku, ktorej relikvia sa nachádza vo farskom kostole. Z toho 
dôvodu sa začneme pripravovať na túto spomienku novénou, ktorá sa začne v stredu 21.7. 

9. Farnosť Krivá na Orave vás pozýva na Duchovné stretnutie s blahoslavenou Zdenkou Schelingovou 
od štvrtka 29. júla do nedele 1. augusta. Priebeh duchovného programu nájdete na nástenke.  
 

OHLÁŠKY PRED PRIJATÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA 
 Ľudovít Radzo, syn Ľudovíta a Ľudmily rod. Snovákovej, bývajúci v Hruštíne 

a Martina Račáková, dcéra Pavla a Martiny rod. Kormaňákvej, bývajúca v Lokci. (1x). 
 Jarolím Žilinec, syn Stanislava a Ivety rod. Gracíkovej, bývajúci v Lokci 

a Katarína Dominová, dcéra Vendelína a Dany rod. Jagnešákovej, bývajúca v Rabči. (2x). 
 

JESTVUJE AJ DUCHOVNÁ PODVÝŽIVENOSŤ 
Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 6,30-34) kladie dôraz na správnu rovnováhu ticha pred 

Pánom a duchovného nadšenia pri šírení evanjelia.  
Marek po vyslaní apoštolov (Mk 6,7-13), o ktorom sme počuli minulú nedeľu, vložil do evanjelia 

príbeh o sťatí Jána Krstiteľa (Mk 6,14-29), ktorý sa v liturgickom kalendári pripomína 29. augusta. Teraz 
opisuje návrat apoštolov, ktorí referujú Ježišovi všetko, čo robili a učili. Majster pozýva svojich učeníkov na 
pusté miesto. Je to príležitosť, aby mu vyrozprávali svoje skúsenosti a oddýchli si.  
Rovnováha  

Dnešný úryvok nás učí, že apoštol potrebuje Ježišovu prítomnosť, ktorá sa dosahuje v prvom rade 
hlbokým zakorenením v modlitbe. Potrebujeme byť s Ježišom a pri Ježišovi. Pri šírení evanjelia 
vyhľadávajme chvíle ticha, samoty, modlitby a načerpania síl, lebo aj tej najsvätejšej činnosti hrozí syndróm 
vyhorenia a rutiny. Vyskúšajme tzv. digitálny pôst bez dosahu wifi a mobilnej siete. Pán potrebuje horlivých 
učeníkov, ale nie workoholikov. Nepodceňujme chvíle ticha pred Bohom!  

Evanjelista Marek však zachytáva aj duchovný hlad a smäd po Kristovi. Zástupy predbehli Ježiša 
s učeníkmi a peši boli na mieste skôr ako oni na loďke. Ak som v predchádzajúcom odstavci upozornil na 
nebezpečenstvo prehnaného aktivizmu, musím povedať, že ďaleko viac nám hrozí strata duchovného zápalu, 
lebo sme upadli do nedbalosti o duchovný život. Prejavuje sa to vo vynechávaní modlitby, sv. omší, 
prijímania sviatostí... Na všetko sme si našli výhovorky. Medzi nami veriacimi sa výrazným spôsobom 
oslabilo verné a úprimné praktizovanie viery a ochotná služba vo farskom spoločenstve.  
Potreba duchovnej stravy   

Ovce bez pastiera sa ľahko stratia, zrania a sú veľmi ľahkou korisťou pre dravcov. Ide o obľúbený 
obraz v Starom zákone, ktorý vyjadruje vzťah Boha – starostlivého Pastiera k vyvolenému národu. Stačí 
pripomenúť nádherný žalm 23 „Pán je môj pastier, nič mi nechýba..."  V evanjeliovom úryvku vidíme 
nedostatok odpočinku, jedla a osamelého miesta pre apoštolov. Avšak prichádza ešte jeden oveľa väčší 
nedostatok – zástupy nemajú učiteľa. Ježiš je hlboko pohnutý týmto nedostatkom. Jeho súcit vyjadruje grécke 
sloveso  „splanchnízomai“, čo doslova znamená „pohyb čriev“, čo v prenesenom význame znamená „byť 
pohnutý súcitom“. Preto začne učiť zástupy. Som presvedčený, že aj v dnešnej dobe trpíme nedostatkom 
duchovnej stravy, pokrmu pre naše vnútro, predovšetkým z vlastného nezáujmu. Aj dnes nás Kristus chce 
sýtiť svojím slovom. Ponáhľame sa ako zástupy z evanjeliového úryvku, aby sme sa stretli s Kristom? 
Vyhľadávame tie miesta a situácie, o ktorých vieme, že ho v nich nájdeme?  
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 
  

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.  
Pozorujete v praxi trend postupného odchodu rozvedených z cirkvi, prípadne že sa ich viera stáva 
čoraz vlažnejšou? 



Pre niektorých to, naopak, znamenalo návrat k cirkvi. Po dlhých rokoch začali hľadať niečo, čo im 
vnútri chýbalo. Veľmi to závisí od toho, ako človek dovtedy fungoval. Ak mal niekto vybudovaný vzťah 
k sviatostiam, tak to nie je niečo, čo by sa rozvodom úplne odstrihlo. Práve naopak. Ten človek si uvedomuje, 
že z toho dovtedy žil a že to potrebuje aj teraz. 

Ak bol pre niekoho sviatostný život len povrchný, tak rozvod to len môže potvrdiť. Taký človek sa 
úplne odstrihne od cirkvi, pretože sa mu zdá, že Boh mu v problémoch nepomohol. Lebo sa modlil za 
záchranu manželstva a nedopadlo to dobre. Preto sa cíti znechutený. To ho môže viesť k životu mimo cirkvi. 
Mnohí napríklad nevedia, že po rozvode môžu po splnení istých podmienok požiadať o pristupovanie 
k sviatostiam. 
Čo môže cirkev urobiť, ak týchto ľudí nechce stratiť? 

My nemáme čakať na to, že ľudia prídu za nami. Podobný postoj sa týka aj mladých a celkovo každej 
pastorácie. Nemôžeme čakať v kostole, prečítať oznam o tom, čo všetko robíme, ale niekedy k tým ľuďom 
treba vyjsť a stretnúť sa s nimi. 
Je za tým hanba alebo pocit neprijatia či vyčlenenia, čo ľuďom bráni vrátiť sa k aktívnemu prežívaniu 
viery?  

Z jednej strany sú možno zahanbení, že im v živote niečo nevyšlo. Možno sa cítia neúspešní a nechcú 
sa tým neúspechom chváliť. Sami si ho potrebujú spracovať a prejsť ním. Dá sa povedať, že sa odizolovali 
sami a prechádzajú istým sebaobviňovaním. Niekedy to však môže byť aj kvôli ľuďom. Skúsili raz prísť na 
omšu po rozvode a cítili na sebe rôzne pohľady. Aj klebety, ktoré sa môžu šíriť, dokážu mnohých znechutiť. 
Aké sú možnosti prežívania viery pre tých, ktorí po rozvode žijú v novom vzťahu? 

Už pápeži Ján Pavol II. a Benedikt XVI. vo svojich dokumentoch odporúčali rozvedeným, aby 
nevynechávali účasť na svätej omši. Napriek tomu, že nemôžu pristupovať k svätému prijímaniu, neznamená 
to, že sa majú od Eucharistie úplne odstrihnúť. Môžu sa zapájať do vyznávania hriechov na úvod svätej omše, 
oslavovať Boha, prednášať mu svoje prosby a prinášať na oltár to, čo je pre nich ťažké. 

Je tu aj možnosť adorácie, čítania Svätého písma, duchovných obnov a osobného sprevádzania 
kňazom či zasvätenou osobou. Rozvedení môžu žiť v duchu pokánia skrze modlitbu, pôst a almužnu. Taktiež 
majú svoje miesto vo farskom spoločenstve, do ktorého života sa môžu aktívne zapájať a vychovávať vo 
viere aj svoje deti. 
Rozvedeným sa väčšinou adresujú posolstvá o tom, aby sa pokúsili obnoviť svoje manželstvo alebo, ak 
to nie je možné, žili po zvyšok života vo vernosti a čistote. Čo je tým ideálom, ku ktorému chce cirkev 
rozvedených priviesť? 

Ideály sa líšia podľa toho, kde sa konkrétna osoba v živote nachádza. Ak stretnem niekoho, kto je 
čerstvo po rozvode alebo stále žije sám, tak mu ukazujem na hodnotu sviatostného manželstva a vysvetľujem, 
že má v cirkvi stále svoje miesto. Snažím sa ukázať mu váhu jeho rozhodnutia, ktoré síce niekde zlyhalo, ale 
Boh si za ním stojí. Život v čistote, bez vyhľadávania nového vzťahu, je pre nich veľmi osožný. 

Niektorí sa nového vzťahu dokonca boja. Sú takí zranení, že to doslova odmietajú. Pre mňa celkovo 
pastorácia rozvedených znamená to, aby človek naozaj žil s Bohom. Aby s ním mal vzťah. Pri tých, ktorí 
žijú v nových vzťahoch, je ideálom, aby dokázali využiť príležitosť a urobiť krok ďalej vo viere. Napríklad 
v prípade ohrozenia života alebo zhoršenia zdravotného stavu môžu pristúpiť k sviatosti zmierenia. Alebo 
v prípade úmrtia partnera, keď znova zostanú sami. 
Od párov, ktoré sú rozvedené a majú v novom vzťahu deti, niekedy zaznieva výhrada, že cirkev sa 
voči nim správa tak, akoby im chcela rozbiť druhý vzťah. Je to tak? 

Nechodím za takýmito pármi a nestraším ich, aby sa okamžite rozišli. (Smiech.) Zároveň sa im však 
snažím ukázať pravdu. A to, že by bolo dobré – najmä keď je druhý vzťah len v začiatkoch a nie sú tam ešte 
deti –, aby hľadali iné riešenie. Ak sú toho schopní, samozrejme. Mali by si aspoň uvedomiť, čo to so sebou 
prinesie. 

Keď som začínal s touto pastoráciou, mal som dilemu, či môžem znovu zosobášeným vôbec žehnať. 
Niektorí to vnímajú tak, že im žehnám a prajem úspech v niečom, čo nie je dobré alebo je dokonca hriešne. 
Je to dilema, ktorej mnohí nerozumejú. Pri jednej prezentácii dokumentu o pastorácii rozvedených na mňa 
jeden laik ostro vyletel. Citoval mi slová pátra Pia o tom, že rozvod je priama cesta do pekla. 



Takže ako sa má cirkev k týmto ľuďom správať? 
Nepovedal by som, že cirkev má rozbíjať vzťahy, a ani to nechce. Má však poukázať na 

zodpovednosť. Aby rozvedení vedeli, do čoho idú. Mnohí totiž ani v ďalšom vzťahu nevytrvajú. Vidím to aj 
v školách, keď sa opýtam detí, hovoria o rôznych nevlastných súrodencoch, ktorých majú tam a ďalších zase 
inde. 

Cirkev musí k tejto téme pristupovať v pravde a milosrdenstve. Nesmie sa však stať to, že ľudia budú 
žiť, akoby sa nič nestalo. Hoci niektorí možno sú vo svedomí pevne presvedčení, že prvý vzťah nebol platný. 
Z ich pohľadu nezhrešili a teraz žijú niečo, čo je podľa ich svedomia pravdivé. 
Keď tému otočíme z pohľadu prípravy na manželstvo, kde vidíte korene súčasných problémov? 

Celkovo chýba v spoločnosti zodpovednosť za rozhodnutia a nespájal by som to len s manželmi. Aj 
v našej reholi za posledný rok odišlo asi sedem bohoslovcov z rôznych ročníkov, čo je polovica seminára. 
Keď som sa pýtal zodpovedných za formáciu na dôvody, tak povedali, že niektorí nevedia urobiť 
rozhodnutie. Sú po tridsiatke, roky odkladali rozhodnutie a napokon aj tak odišli. 

Možno budú šťastní v manželstve, ale aj tam to môže byť pre nich ťažké. Ak im bolo náročné urobiť 
rozhodnutie v reholi, ťažko to bude v manželstve iné. Nechcem strašiť, ale javí sa, že neschopnosť robiť 
rozhodnutia je príznačná slabosť dnešnej spoločnosti. Ťažko sa potom budujú akékoľvek kvalitné vzťahy. 
Opačný extrém môže byť zase v tom, že niektorí mladí idú do manželstva príliš rýchlo. Nie sú nulity 
často práve prípady týchto ľudí, ktorí boli nezrelí a zobrali na seba záväzok neuvážene? 

Môj názor je, že keď snúbenci prichádzajú za kňazom, tak ten im môže naznačiť, že spolu napríklad 
chodia príliš krátko. Alebo sa môže spýtať, či už riešili nejaké vážnejšie napätia a konflikty. Samozrejme, 
nie tým štýlom, že ich pošle pohádať sa. (Úsmev.) 

Dobrým nástrojom môže byť aj rozšírená zápisnica, ktorá sa robí pri príprave. V niektorých diecézach, 
napríklad Žilinskej, má niekoľko strán a snúbenci tam vypisujú viac údajov o sebe. Môže to poslúžiť nielen 
pri prípadnom spätnom preskúmavaní platnosti manželstva, ale tiež si môžu pri niektorých otázkach 
uvedomiť, čo všetko je v hre. Nepredpokladám, že sa pri vypĺňaní niektorí vzdajú sobáša. Môže im to však 
v niečom otvoriť oči. 
Od vydania apoštolskej exhortácie Amoris laetitia ubehlo päť rokov. Najviac sa pri nej hovorilo 
o udeľovaní svätého prijímania rozvedeným a znovu zosobášeným. Speje cirkev k tomu, že to bude 
častejší jav? 

Treba povedať, že Amoris laetitia nie je iba o rozvedených. Je potrebné čítať tento dokument ako 
celok. Týka sa sprevádzania manželstiev a rodín a nesmieme z nej spraviť len príručku pre rozvedených. To, 
čo tam je spomenuté o prijímaní pre rozvedených, sa môže interpretovať rôzne. 

Nedávno sme dostali od banskobystrického biskupa usmernenie, že nemôžeme dávať jednorazovo 
rozvedeným prijímanie v závislosti od okolností, teda napríklad pri pohrebe alebo prvom svätom prijímaní 
ich detí. Biskup tým chcel jednoznačne naznačiť, že nesmieme ísť týmto smerom. Pointa je, aby sa téma 
nezľahčovala a ľuďom sa tak nedávali falošné nádeje. 
Aké tam vidíte možnosti? 

Čakám, že väčšou témou sa stane individuálne rozlišovanie jednotlivých situácií, ktoré exhortácia 
spomína. Ide o prípady, keď sa duchovný sprievodca rozvedenej a znovu zosobášenej osoby môže pred 
biskupom zaručiť, že tento človek nevie dokázať neplatnosť manželstva, no na základe skúmania svedomia 
môže ísť na sväté prijímanie. 

Samozrejme, nie je to ľahké a v praxi som sa zatiaľ na Slovensku nestretol s tým, že by bol niekto 
dlhodobo sprevádzaný kňazom, ktorý záležitosť predstaví biskupovi a podobne. Treba si uvedomiť, že to 
môže priniesť celý balík ďalších vecí. Môže to spôsobiť napríklad závisť, porovnávanie, napätie a nepokoje. 
Niekto v podobnej situácii sa bude dožadovať toho istého. Úprimne, zatiaľ si toto na Slovensku neviem 
prestaviť. 
(pokračovanie nabudúce)                zdroj: postoj.sk 


