
 

FARSKÉ OZNAMY (8.8.2021 – 15.8.2021) 
19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
9.8.2021 

SV. TERÉZIA BENEDIKTA OD 
KRÍŽA, PANNY A MUČENICE, 
PATRÓNKY EURÓPY, sviatok 

18:00 
+ Vladimír Socha, Ignác a 

Mária 
*** 

UTOROK 
10.8.2021 

SV. VAVRINCA, DIAKONA 
A MUČENÍKA, sviatok 

18:00 
+ Ján a Angela Zábel 

16:30 
+ Vendelín a Rozália 

STREDA 
11.8.2021 

Sv. Kláry, panny 
spomienka 

7:00 
+ Ladislav Lipničan  

(30. deň) 
*** 

ŠTVRTOK 
12.8.2021 

Štvrtok 19. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Anton a Helena Dopater 

16:30 
+ Vendelín, Mária Hurák a 

rodičia 

PIATOK 
13.8.2021 

Piatok 19. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

!!! 17:00 !!! 
+ Mária, Štefan Bakala a 

rodičia 

16:30 
+ Ignác a Veronika Žofaj 

Juraj a Johana Jadroň  

SOBOTA 
14.8.2021 

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, 
kňaza a mučeníka, spomienka 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

17:00 – na Láne 
BPZ pre členov ruže sv. 
Maximiliána Kolbeho 

15:00 
za mladomanželov 

NEDEĽA 
15.8.2021 

NANEBOVZATIE PANNY 
MÁRIE 

PRIKÁZANÝ SVIATOK 

7:30 
na úmysel kňaza 

9:00 
+ Žofia Kyseľová 

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. 12: vedúca p. Ružôňová Marta. PBZ 
5. V sobotu 14.8. bude sv. omša pri kaplnke na Láne o 17:00 hod. V prípade zlého počasia bude vo 

farskom kostole. 
6. V nedeľu 15.8. na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie bude požehnanie bylín a kvetov pri každej sv. 

omši, aj pri sv. omši na Láne. 
7. Spišská katolícka Charita organizuje počas leta zbierku školských pomôcok pre núdzne rodiny. 

Školské pomôcky môžu byť nové, ale aj používané, ale funkčné - zošity, perá, výkresy, farbičky, 
rysovacie pomôcky, školské tašky, vrecká na topánky a pod... Pomôcky môžete priniesť ku sestričkám. 
Informácie nájdete na nástenke alebo webstránke: www.caritas.sk. 

8. Príďte sa stretnúť so Svätým Otcom Františkom v špeciálnej službe dobrovoľníkov. Hľadáme viac 
ako 1000 ľudí do Šaštína, 700 do Košíc a 1000 do Prešova. Potrebujeme Vás na jednotlivé dni, na služby 
usporiadateľov v sektoroch, parkovanie, či inde. Všetky informácie aj prihlášku nájdete na webstránke 
www.navstevapapeza.sk alebo na plagátoch na výveske. 
 

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 
Lokca: 

 Michal Dendis, syn Antona a Anny rod. Tkáčovej, bývajúci v Oravskej Lesnej 
a Marta Florková, dcéra Milana a Marty rod. Kramarčíkovej, bývajúca v Lokci. (1x). 

 Patrik Račák, syn Jána a Veroniky rod. Jagelkovej, bývajúci v Lokci 
a Barbora Naništová, dcéra Michala a Daniely rod. Vajdiarovej, bývajúca v Lokci. (2x). 

Ťapešovo:  

 Peter Palider, syn Jozefa a Heleny rod. Hurákovej, bývajúci v Ťapešove 
a Mariana Kompanová, dcéra Mariána a Márie rod. Kurčinovej, bývajúca v Hruštíne. (2x). 

 

KEĎ UČITEĽOM JE SAMOTNÝ BOH 
Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Jn 6,41-51) ponúka ďalšiu časť Ježišovej eucharistickej reči v 

synagóge v Kafarnaume. Evanjelista zaznamenáva námietky a nesúhlas s náukou Ježiša Krista, ktorý trvá na 
svojom označení Chlieb života. 

Otvárací 41. verš dnešného úryvku používa výraz „židia“. Má to svoj úmysel. Keď ich Pán Ježiš 
napomína, aby nešomrali, pripomína správanie ich otcov, ktorí na púšti reptali proti Mojžišovi a 
Áronovi: „Bár by sme boli pomreli Pánovou rukou v Egypte, keď sme sedávali nad hrncami mäsa a mohli sa 
najesť chleba dosýta! Veď vy ste nás vyviedli na túto púšť, aby ste zahubili celú túto spoločnosť 
hladom!“  Ide o 16. kapitolu Knihy Exodus, v ktorej sa hovorí, ako Pán Boh zoslal mannu, ale až na troch 
miestach sa zmieňuje o reptaní ľudu (porov. Ex 16,2.7.12) Nepodľahli sme aj my niekedy „šomraniu“ pri 
posolstve evanjelia a náuke Cirkvi, lebo radšej chceme „sedávať nad hrncami mäsa“, ako žiť podľa 
duchovných hodnôt kresťanstva?   
Počúvať Boží hlas 

Citát „všetkých bude učiť sám Boh“ (Jn 6,45) pochádza z Knihy proroka Izaiáša 54,13. Dôraz sa 
kladie na slovo „všetkých“. Boh v Kristovi si nevyberá len niektorých, vyvolených, ale chce sa dať poznať 
všetkým. Každého chce pritiahnuť k sebe. Ide o slobodný proces zo strany človeka, ktorý chce počuť a 
nechať sa poučiť  samotným Bohom. Nechýba nám pri našich rozhodovaniach ochota počúvať Boží hlas?  

Jedno zo základných učení Starého zákona bolo, že nikto nemôže vidieť Boha. Jánovo evanjelium túto 
myšlienku potvrdzuje hneď v prológu, keď hovorí: „Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je 
v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.“  (Jn 1,18) Človek potrebuje prísť k Ježišovi Kristovi, lebo iba on 
jediný nám môže zjaviť Otca. Ani Mojžiš, prostredníctvom ktorého Boh dal Izraelitom mannu na púšti, 
nevidel Boha: „Moju tvár nemôžeš vidieť, lebo niet človeka, ktorý by mňa videl, a ostal by nažive!“ (Ex 
33,20) Pán Ježiš je však väčší ako Mojžiš, je Boží Syn, ktorý jediný dáva dar večného života. On je tvárou 
Otca. On tým, ktorí v neho veria, robí Otca viditeľným.  
Pravým pokrmom je Kristus 

Pán Ježiš pripomína, že starozákonná manna nebola chlebom života, lebo všetci, ktorí ju jedli, zomreli. 
Manna je predobrazom Krista  a Eucharistie. Pravým a jediným chlebom života je Kristus: „Ja som živý 
chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje 
telo za život sveta.“ (Jn 6,51) Túto vetu si potrebujeme často pripomínať pri náuke o Sviatosti Oltárnej. Tu 
nejde o metaforickú reč, ale o reálnu Kristovu prítomnosť. Budujme v sebe túto prítomnosť predovšetkým 
častým svätým prijímaním, ako aj vo chvíľach adorácie pred Bohostánkom mimo svätej omše.  
autor: František Trstenský                zdroj: postoj.sk 

 

POŽEHNANIE BYLÍN A KVETOV 
Požehnanie bylín na sviatok Nanebovzatie Panny Márie vzniklo v Nemecku, kde je možné doložiť 

príslušné obrady požehnania už v 10. storočí. Už pohanský starovek poznal liečivú silu bylín, ale pripisoval 
ju magickým obradom pri ich zbieraní. Cirkev tento zvyk pokresťančila a vytvorila obrad požehnania bylín, 
aby vyzdvihla, že Boh je prameňom každej liečivej sily a na príhovor Panny Márie a svätých je možné získať 
uzdravenie. 



Podľa starodávnej tradície, ktorú (okrem iných) spomína aj svätý Ján Damascénsky v 8.storočí, keď 
nadišiel čas konca pozemského života Panny Márie, všetci apoštoli vtedy roztratení po celej zemi 
ohlasovaním evanjelia, boli zrazu zázračne prenesení do Jeruzalema v okamihu Máriinej smrti. Svätý Tomáš 
však chýbal, podobne ako pri Pánovom Vzkriesení. Keď Panna Mária zomrela, jej telo uložili do hrobu 
v Getsemanskej záhrade, mimo mesta. O tri dni neskôr, keď Tomáš prišiel do Jeruzalema chcel si ho uctiť. 
Apoštoli prišli spoločne k hrobu, ale keď ho otvorili, zistili, že telo tam už nebolo. Vychádzala odtiaľ sladká 
vôňa, ktorá to potvrdzovala (ako píše Damascénsky):“ Ktorému sa kedysi zapáčilo vziať si telo z Panny 
Márie a stať sa človekom a narodiť sa (z nej)…a ktorý po pôrode zachoval jej panenstvo neporušené, zapáčilo 
sa mu tiež, po Jej odchode uctiť si Jej nepoškvrnené telo… prenesením (do neba) pred osobným a konečným 
vzkriesením.“   

Slávnosť nanebovzatia Panny Márie má svoj pôvod vo východnej Cirkvi, tam bol sviatok zavedený 
už v období neskorej antiky v roku 431 a slávil sa najskôr ako sviatok „Usnutia Panny Márie“. Pravoslávne 
cirkvi slávia tento sviatok 28. augusta. V latinskej Cirkvi sa toto vzatie Panny Márie s celým telom do neba 
(„assumptio“), slávilo od 7. storočia. Pápež Pius XII. vyhlásil 1. novembra 1950 dogmu o Nanebovzatí Panny 
Márie. Od 10. storočia sa traduje vyprosovanie požehnania liečivých bylín na príhovor Márie. Vychádza sa 
z legendy, podľa ktorej v okamihu, ako bola Panna Mária vzatá do neba, začala z hrobu vychádzať nádherná 
vôňa bylín a kvetov. Je pochopiteľné, že podľa tradície sa malo pripomínať – práve v období dozrievania 
obilia a rozkvetu prírody, že Mária sa tradične uctievala ako „lúčny kvietok a ľalia v údoliach“ – ako sa 
spomína v starozákonnej knihe Pieseň piesní. Pri požehnaní bylín sa viaže do kytíc a požehnáva sedem bylín, 
číslo, ktoré je symbolickým vyjadrením Božej pozornosti voči človeku v siedmych sviatostiach, ale je tiež 
vyjadrením „siedmych Máriiných bolestí“. Byliny, v závislosti od kraja sú napríklad: ľubovník bodkovaný, 
palina pravá, palina, vratič, myší chvost, divozel, zemežlč, železník lekársky, krvavec, harmanček, tymián, 
valeriána, repík, oman, ďatelina a tiež rozličné druhy obilia. 
 

SEDEM FAKTOV A NANEBOVZATÍ PANNY MÁRIE 
Dogma o Nanebovzatí Panny Márie bola prijatá až v 20. storočí. Tajomstvo Nanebovzatia úzko súvisí 

s tajomstvom Nepoškvrneného počatia, ktoré ako článok viery slávnostne definoval pápež Pius IX. v roku 
1854.  
1. Prečo bola Matka Božia vzatá do neba? 

Panna Mária nepodliehala nadvláde smrti z viacerých dôvodov. Pápež Pius XII. vo svojej slávnostnej 
formulácii tohto článku viery použil slovné spojenie „Panna Mária po skončení pozemského života”. Vyhol 
sa tak vyjadreniu o tom, či Panna Mária umrela a bola tak vzatá do neba s telom a dušou, alebo či bola priamo 
vzatá do nebeskej slávy. Mariánsku dogmu o Nanebovzatí /ako štvrtú v mariánskych dogmách/ po dogmách 
o Máriinom božskom materstve, o jej večnom panenstve a o jej Nepoškvrnenom počatí vyhlásil Pius XII. 
1.11.1950. Teológovia až do prijatia dogmy o Nanebovzatí Panny Márie riešili túto otázku rôzne. Niektorí 
tvrdili, že aj Pán Ježiš zomrel na Kríži, po troch dňoch zmŕtvychvstal a Panna Mária preto išla rovnakou 
cestou. Iní boli ale presvedčení, že Panna Mária neumrela, pretože bola uchránená od dedičného a každého 
osobného hriechu /dogma/, preto nemohla umrieť. 
2. Musíme veriť v Nanebovzatie Panny Márie? 

Áno, táto skutočnosť je dogmou svätej katolíckej viery, preto sa veriacim nedáva ako dobrovoľná ( 
ako napríklad viera v súkromné zjavenie). Formálne bola dogma vyhlásená relatívne nedávno – pápežom 
Piusom XII. 1. novembra 1950 v apoštolskej ústave Munificentissimus Deus: „… dôstojnosťou nášho Pána 
Ježiša Krista, svätých apoštolov Petra a Pavla vyhlasujeme, súdime a definujeme ako dogmu odhalenú 
Bohom : že Nepoškvrnená Matka Božia, vždy Panna Mária, bola po ukončení svojho pozemského života s 
telom a dušou prijatá do nebeskej slávy.“ 
3. Verili katolíci v Nanebovzatie pred rokom 1950, ešte pred vyhlásením dogmy o Nanebovzatí Panny 
Márie? 

V katolíckej Cirkvi žilo povedomie, že Pán Ježiš nenechal telo svojej matky na Zemi, ale ho oslávil a 
Pannu Máriu vzal do neba. Presvätá Bohorodička Panna Mária dosiahla dokonalú a oslávenú telesnosť a ako 
individuálna osoba bola s telom i dušou vzatá do Neba. Toto učenie vyznáva katolícka, pravoslávna i časť 
anglikánskej Cirkvi. 



Názory o Nanebovzatí Panny Márie sa začali objavovať už v 3. a 4.storočí. O tejto téme hovorili 
postupne mnohí svätci, napr. sv. Hieronymus, sv. Augustín, sv. Gregor z Tours, sv. Ján Damaský. Byzantský 
cisár Maurikius I. s prispením jeruzalemských mníchov sviatok Nanebovzatia Panny Márie určil na 15. 
august, v gréčtine sa sviatok nazíva koimésis – usnutie. Bezpečne doložený je tento sviatok už v liturgii 
pápeža Gelézia I. /492-496/, počas pontifikátu pápeža Sergia I /687-701/. už išlo o jeden z najväčších 
sviatkov. 
4. Slávia sviatok Nanebovzatia Panny Márie iba rímski katolíci? 

Nie, sviatok slávi aj pravoslávna Cirkev, niektoré frakcie anglikánskej Cirkvi. Arméni začínajú nové 
obdobie liturgického roka slávením práve Nanebovzatím Panny Márie, v habešskej a etiópskej liturgii sa v 
mariánskych antifónach spieva „v tento deň /15.8. pozn. red./ je telo Panny Márie, Matky Božej vzaté do 
neba” Sviatok Nanebovzatia Panny Márie slávia aj Chaldejci, Sýrčania, Maroniti a Kopti. 
5. Zomrela teda Panna Mária pred Nanebovzatím, alebo nezomrela? 

Ako už bolo spomenuté v úvode, odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. Východné Cirkvi nikdy 
neboli presvedčené o fyzickej smrti Panny Márie. Dogma pápeža Pia XII. sa nezmieňuje o smrti Panny Márie, 
ale v dogme sa píše, že po skončení pozemského života“ (expleto terrestris vitae cursu) bola Panna Mária 
vzatá do neba s telom aj dušou. O Panne Márii sa pomerne často hovorí, že neumrela, ale usnula a v spánku 
bola s telom a dušou vzatá do neba. 
6. Sú tvrdenia teológov v rozpore s vedeckými poznatkami medicíny, chémie, alebo biológie? Ako sa k 
dogme stavia moderná veda? 

Moderní vedci samozrejme neboli pri Nanebovzatí Panny Márie, takže žiaden výskum vykonať 
nemohli. V poslednej dobe však vedci objavili určitú zvláštnosť, ktorá má pomenovanie ako 
mikrochimerizmus. Niektoré bunky žijú v tele hostiteľa, aj keď sú už definitívne úplne oddelené od hostiteľa. 
Každé dieťa navždy zanecháva v tele matky mikroskopický kúsok seba. 

Čo z toho možno vyvodiť? Kristus bol dokonalý Bohočlovek, ktorý prebýval pred svojím narodením 
v tele Panny Márie. Dogma katolíckej Cirkvi /paragraf 491/ o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie, ktorú v 
roku 1854 vyhlásil pápež Pius IX. vyznáva: „preblahoslavená Panna Mária bola v prvej chvíli svojho počatia 
osobitnou milosťou a výsadou všemohúceho Boha, vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského 
pokolenia, uchránená nedotknutá od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu.“ 

A tu nastupujú teológovia. Keďže sa Kristovo telo nemohlo rozpadnúť, kvôli mikrochimerizmu sa 
nemohlo rozpadnúť ani telo Panny Márie. Navyše Panna Mária bola uchránená od každého hriechu, takže 
umrieť nemohla, pretože smrť je následkom hriechu. Katechizmus katolíckej Cirkvi vo svojom paragrafe 
402 hovorí: Do Adamovho hriechu boli zatiahnutí všetci ľudia. Sv. Pavol /Rim 5,12/ 
hovorí: „Neposlušnosťou jedného človeka sa všetci stali hriešnikmi. Ako skrze jedného človeka vstúpil do 
svreta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili” 

Svätý Pavol však aj dodáva /Rim 5,18/ „Ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, 
tak spravodlivosť jedného [Krista] priniesla všetkým ľuďom ospravedlnenie a život“ (Rim 5,18). 

Moderná veda a teológia kráčajú ruka v ruke. Panna Mária bola uchránená dedičného a každého 
hriechu, teda nemusela byť potrestaná smrťou. Keďže telo Panny Márie aj po narodení Pána Ježiša 
/mikrochimerizmus/ obsahovalo jeho mikroskopické čiastky, nemohlo ostať na zemi, preto je logické, že 
Panna Mária sa musela pripojiť po skončení svojho života hneď ku Kristovi v nebeskej ríši Nanebovzatím. 
7. Prečo sa na sviatok Nanebovzatia Panny Márie požehnávajú kvety a bylinky? 

Keď Panna Mária ukončila svoju pozemskú púť, apoštoli a veriaci, ktorí ju poznali a žili v jej blízkosti 
našli na mieste jej odpočinku kvety s nádhernou vôňou. Ustálila sa tradícia, že byliny, zasvätené v tento deň 
prostredníctvom Panny Márie majú veľkú uzdravovaciu silu a dokážu chrániť pred chorobami. 

V minulosti roľníci 15.augusta ďakovali Bohu za úrodu a obilie, na svojich poliach. Sv. Ján 
Damascénsky napísal: „Kristovi sa kedysi zapáčilo vziať si telo z Panny Márie, stať sa človekom a narodiť 
sa z nej. Po pôrode zachoval panenstvo Panny Márie neporušené a zapáčilo sa mu takisto po ukončení jej 
pozemskej púte uctiť si Jej nepoškvrnené telo prenesením do Neba, ešte pred osobným a konečným 
vzkriesením.” 


