
 

FARSKÉ OZNAMY (25.8.2021 – 8.8.2021) 
18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
2.8.2021 

Pondelok 18. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Ignác, Mária a Žofia 

Baľák 
*** 

UTOROK 
3.8.2021 

Utorok 18. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
BPZ pre Patrika 

a Mariannu s rod. 

16:30 
+ Jozef, Mária a Ignác 

STREDA 
4.8.2021 

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza 
spomienka 

18:00 
+ Vasiľ a Anna 

*** 

ŠTVRTOK 
5.8.2021 

Štvrtok 18. týždňa v Cezročnom 
období, féria 
Prvý štvrtok v mesiaci. 

18:00 
+ Anton Balák a rodičia  

č. 268 
***  

PIATOK 
6.8.2021 

PREMENENIE PÁNA 
sviatok 
Prvý piatok v mesiaci. 

18:00 
+ Vladimír Čajka a rodina 

16:30 
+ Ján, Helena a deti  

SOBOTA 
7.8.2021 

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

15:00 
za mladomanželov 7:00 

+ Michal, Helena Hurák, 
Jozef, Agneša Bugaj a deti 18:00 

BPZ pre Zdenka s rod. 

NEDEĽA 
8.8.2021 

19. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
na úmysel kňaza 

9:00 
+ Florián a Božena 

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. 11: vedúca p. Papánová Oľga. PBZ 
5. Výsledky volieb: 

Hospodárska rada farnosti Lokca: 
predseda: Holík Michal, správca farnosti 
zvolení: Badár Ján, Valčičák Miroslav, Balák Anton  
menovaní: Bjaloň Štefan, Maťuga Juraj  

Hospodárska rada filiálky Ťapešovo: 
predseda: Holík Michal, správca farnosti 
zvolení: Žofaj Peter, Kulina Štefan, Žofaj Jaroslav 
menovaní: Bugaj Pavol, Hurák Dušan 

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

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



Farská pastoračná rada: 
predseda: Holík Michal, správca farnosti 
zvolení: Sochová Marta, Kramarčíková Marcela, Jadroňová Anna, Rypáková Tatiana st.,            
Rončáková Gabriela, Bakaľová Margita, Graňáková Agneša 
menovaní: Jančigová Kristína, Hvoľková Janka  
delegovaná: sr. Beáta Kasášová 

Chceme poďakovať doterajším členom rád za ich službu a prajeme im do ďalších dní Božie požehnanie. 
A zároveň novým a staronovým členom prajeme dary Ducha Svätého do ich služby. 

6. Prvé stretnutie Farskej pastoračnej rady bude v utorok 3.8. po sv. omši (cca 18:45 hod.) na farskom 
úrade. 

7. Členovia Hospodárskej rady farnosti Lokca zložia sľuby pri sv. omši v piatok 6.8. o 18:00 hod. v 
kostole Lokci. 

8. Členovia Hospodárskej rady filiálky Ťapešovo zložia sľuby pri sv. omši na budúcu nedeľu 8.8. 
o 9:00 hod. v kostole v Ťapešove. 

9. Na kostol darovali z pohrebu Aleny Medveckej a Jozefa Maslana po 50,- €, mladomanželia Žilincoví 
50,- €, predajca domu č. 21: 1.000,- €. PBZ 

10. Dnes 1.8., na prvú nedeľu v mesiaci, bude ružencová pobožnosť pred Sviatosťou Oltárnou v kostole 
v Ťapešove o 13:00 hod. a v Lokci o 14:00 hod. Pobožnosť začne požehnaním matiek pred pôrodom.  

11. V pondelok 2.8. je možné získať vo farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych 
chrámoch a vo františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na 
získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš a Verím v Boha. Okrem 
toho treba splniť tri obvyklé podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. 

12. 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 a v piatok od 15:00 hod. do sv. omše. 

13. 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 8:00 hod. 
14. Adorácia bude v Lokci vo štvrtok od 16:00 hod. a v Ťapešove v piatok od 15:00 hod. do sv. omše. 
15. V sobotu 7.8. bude Fatimská pobožnosť v Ťapešove po rannej a v Lokci po večernej sv. omši. 
16. V sobotu 7.8. sa uskutoční v Zákamennom slávnostná sv. omša o 10:00 hod. pri príležitosti Pamätného 

dňa smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.  
 

OHLÁŠKY PRED PRIJATÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA 
Lokca: 

 Patrik Račák, syn Jána a Veroniky rod. Jagelkovej, bývajúci v Lokci 
a Barbora Naništová, dcéra Michala a Daniely rod. Vajdiarovej, bývajúca v Lokci. (1x). 

 Ľudovít Radzo, syn Ľudovíta a Ľudmily rod. Snovákovej, bývajúci v Hruštíne 
a Martina Račáková, dcéra Pavla a Martiny rod. Kormaňákovej, bývajúca v Lokci. (3x). 

Ťapešovo:  

 Peter Palider, syn Jozefa a Heleny rod. Hurákovej, bývajúci v Ťapešove 
a Marianna Kompánová, dcéra Mariána a Márie rod. Kurčinovej, bývajúca vo Vaňovke. (1x). 

 
VERIŤ V TOHO, KTORÉHO BOH POSLAL 

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Jn 6,24-35) prináša úvodnú časť Ježišovej reči o eucharistickom 
chlebe. Pán Ježiš v nej podáva vysvetlenie starozákonného príbehu o manne na púšti, ktorý aplikuje na 
vlastnú osobu a poslanie.  

Evanjelista uvádza informáciu o zmene miesta. Podľa Jn 6,59 vieme, že Ježiš prišiel do Kafarnauma 
a predniesol svoju reč v tamojšej synagóge.  



Pán Ježiš neodpovedá na priamo položenú otázku „Rabbi, kedy si sem prišiel?“, ale napomína zástupy 
kvôli dôvodom, pre ktoré ho hľadajú. Úlohou znamenia je poukázať na hlbší zmysel. Krátko predtým Pán 
Ježiš zázračne nasýtil veľký zástup. Toto znamenie bolo určené na to, aby zástupy porozumeli, že pred sebou 
majú Mesiáša. Pán je pripravený dať im večný život, ktorý však zástupy v ňom nevidia. Ježiš im vyčíta, že 
ich hľadanie nemá nebeský a trvalý dôvod, ale pozemský a krátkodobý – zasýtiť hlad. Aj v dnešnej dobe 
ľudia majú rôzne dôvody, pre ktoré hľadajú Krista, vieru, Cirkev. Aké sú naše úmysly hľadania Krista?  
Sme označení Božou pečaťou  

Evanjeliový úryvok hovorí, že Boh Otec označil Syna svojou pečaťou (porov. Jn 6,27). Sloveso 
„sfragízo“ sa v Novom zákone vyskytuje len 14-krát a doslova znamená „zapečatiť, označiť pečaťou“. Pečať 
je zárukou pravosti dokumentu a potvrdením právomoci, ktorú list obsahuje. Pán Ježiš má od svojho Otca 
Božiu právomoc. Vystupuje Božou autoritou, lebo je Boží Syn. Pečať taktiež označuje vlastníctvo, komu 
daná vec alebo osoba patrí. Preto sa v kresťanstve výraz „označiť pečaťou“ používa aj na sviatosť krstu. 
Človek sa prijatím krstu rozhodol stať kresťanom a patriť Kristovi. Nesie vo svojej duši nezmazateľný znak 
- pečať tejto sviatosti. Apoštol Pavol nás povzbudzuje: „V ňom ste boli aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, 
evanjelium o svojej spáse, a keď ste v neho uverili, označení pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého.“ (Ef 
1,13) Žime v tomto svete ako tí, ktorí patria Kristovi.  
Kristus je Božou mannou  

Téma manny bola v židovstve hlboko prítomná. Napríklad židovský apokryfný spis 
Baruchova  apokalypsa, ktorého vznik sa datuje na koniec 1. storočia po Kr. (približne v tom istom čase bolo 
napísané Jánovo evanjelium) uvádza, že na konci čias Boh znova zošle mannu: „A stane sa, že pokladnica 
manny znova zostúpi zhora a budú z nej jesť v tých rokoch, lebo sú to tí, ktorí prišli k naplneniu času.“  Keď 
Pán Ježiš pripomína obraz manny, chce ukázať, že s ním nastáva plnosť času, prichádza doba Mesiáša. Už 
nemusia viac čakať. Je potrebné prijať ho ako Spasiteľa, ktorého poslal Otec.   

Zvolanie zástupu „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb“, pripomína zvolanie ženy – Samaritánky pri 
studni: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať.“ (Jn 4,15). Žena 
potrebovala rásť vo svojej viere, lebo v danej chvíli chápala slová Pána Ježiša stále ešte pozemsky. Platí to 
aj o zástupe, ktorý sa chcel sýtiť chlebom života, aby nebol hladný. Sme svedkami toho, ako sa ľudstvo snaží 
po naplnení túžob, vyplnení nudy, zbavení úzkosti, získaní pokoja atď. Stále hľadá niečo nové, skúša, ako 
ďaleko môže zájsť, mení formy životného štýlu... Nehrozí to aj nám? Len Kristus dokáže naplniť naše 
očakávania po sýtom, krásnom, pravom, zmysluplnom živote. Aj pre nás platí Ježišovo odporúčanie: „Boží 
skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“ (Jn 6,29) 
Ježiš je Boh  

V závere evanjeliového úryvku Ježiš zabraňuje nepochopeniu a nesprávnym interpretáciám, keď 
veľmi jasne hovorí, že pravým chlebom, ktorý zostupuje z neba, ktorý dáva Otec, je on sám: „Ja som chlieb 
života.“  (Jn 6,34) Výraz „Ja som chlieb života“ je jedným zo siedmich tzv. „ja som“  označení Krista 
v Jánovom evanjeliu: „Ja som svetlo sveta“ (Jn 8,12); „Ja som brána“(Jn 10,7); „Ja som dobrý pastier“ (Jn 
10,11); „Ja som vzkriesenie a život“ (Jn 11,25); „Ja som cesta, pravda a život“ (Jn 14,6); Ja som vinič“ (Jn 
15,1).  V Starom zákone v príbehu o horiacom kríku v 3. kapitole Knihy Exodus sa Boh predstavuje 
Mojžišovi a vyvolenému národu práve týmto označením: „Toto povieš Izraelitom: "Ja som" ma poslal 
k vám!“  (Ex 3,14) Tým, že ho Pán Ježiš používa,  zdôrazňuje svoj božský pôvod.  
autor: František Trstenský                zdroj: postoj.sk 

 

K NÁVŠTEVE SVÄTÉHO OTCA PUBLIKOVALA KBS OFICIÁLNU 
WEBOVÚ STRÁNKU 

V rámci príprav návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku (12.-15. septembra 2021) zverejnila 
Konferencia biskupov Slovenska oficiálnu webovú stránku, prostredníctvom ktorej bude poskytovať 
informácie k apoštolskej ceste. Stránka už v tejto chvíli prináša program návštevy, logo a motto, kontaktné 
informácie. Bude na nej postupne publikovaná duchovná príprava, podmienky účasti, akreditácia pre 
novinárov a ďalšie podrobnosti k návšteve. Adresa stránky je navstevapapeza.sk alebo skpapalvisit.org. 



LOGO A MOTTO NÁVŠTEVY SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA  
NA SLOVENSKU 

Spolu s programom Apoštolskej cesty Svätého Otca v Budapešti a na Slovensku (12.-15. septembra 
2021) zverejnilo Tlačové stredisko Svätej stolice taktiež motto a logo návštevy Slovenska. Prinášame jeho 
podobu a ďalšie detaily. 

Logo znázorňuje tému návštevy: „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom". V jeho spodnej časti je 
vyobrazená cesta, ktorá smeruje ku krížu. Okolo nej srdce, ktoré vyjadruje lásku svätého Jozefa a Panny 
Márie, patrónky Slovenska, k Pánu Ježišovi. Sedem hviezd pripomína meno, ktorým ľudia tradične nazývajú 
Pannu Máriu: „Sedembolestná". Jednotlivé súčasti loga majú bielu, modrú a červenú farbu slovenskej vlajky, 
ako aj bielu a žltú farbu vatikánskej vlajky. 

Motto: „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom.“ 
Panna Mária, Božia Matka, milovala Ježiša Krista celým svojím srdcom, a vždy pri ňom stála, aj v 

nebezpečenstve a v utrpení. Slovenskí veriaci si hlboko uctievajú bolestnú Matku, a oddávna sa k nej modlia. 
Pápež František v apoštolskom liste Patris corde upriamil pozornosť na otcovské srdce svätého Jozefa, 
ktorého príklad nás pozýva obracať sa k Ježišovi a hľadať ho v každodennom živote. Svätá Rodina nás 
povzbudzuje kráčať po ceste za Ježišom. 

Motto vyjadruje prianie, aby návšteva pápeža Františka na Slovensku posilnila našu vieru a oživila 
túžbu napredovať po stopách Pána Ježiša, ktorý „neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život" 
(Mt 20, 28). 

 

PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELA:  
VÍTAME PÁPEŽA FRATIŠKA S RUŽENCOM! 

Tešíme sa na návštevu pápeža Františka na Slovensku. Pozývame ľudí dobrej vôle, aby sa zapojili do 
prípravy duchovnej kytice, na ktorej bude mať každý zapojený jeden kvet. Príprava trvá 40 dní od 7. 
augusta do 15. septembra. Počas týchto 40 dní sa zapojení pomodlia denne modlitbu ruženca a to spoločne 
v kostole, doma alebo v spoločenstve. Modlitba ruženca bude za Slovensko a za pápeža Františka. 

K príprave na návštevu nás povzbudzujú aj biskupi Slovenska v pastierskom liste: „Mária i Jozef nás 
teda vedú na ceste za Ježišom. Vedú nás k poznávaniu stôp jeho prítomnosti v našich životoch, v najhlbších 
očakávaniach a túžbach nášho srdca. Mária a Jozef na toto životné putovanie pozývajú všetkých – tak 
jednotlivcov, ako aj rodiny, celé naše spoločenstvo. A na tejto spoločnej púti sa k nám v septembri pripojí – 
a osobne nás povzbudí – pápež František.“ 

Zaregistrujte sa, aby sme vedeli presný počet zapojených a poslali Vám obrázok duchovnej kytice. 
Môžete si objednať aj obrázky s modlitbami za Slovensko a pápeža Františka a s modlitbou svätého 

Tomáša Mórusa, ktorú sa pápež denne modlí. 
zdroj: tkkbs.sk 


