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

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

FARSKÉ OZNAMY (22.8.2021 – 29.8.2021) 
21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
23.8.2021 

Pondelok 21. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
BPZ pre Milana s rodinou 

*** 

UTOROK 
24.8.2021 

SV. BARTOLOMEJA, 
APOŠTOLA, sviatok 

18:00 
+ Štefan a Mária Gemeľa a 

rodičia 

16:30 
+ Helena Sterculová  

(1. výr.) 

STREDA 
25.8.2021 

Streda 21. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Margita, Ludwig a 

Margita 

16:30 
+ Alžbeta, Jozef a Agneša 

ŠTVRTOK 
26.8.2021 

Štvrtok 21. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

7:00 
+ Alena Medvecká  

(30. deň) 
*** 

PIATOK 
27.8.2021 

Sv. Moniky  
spomienka 

7:00 
na úmysel kňaza 

16:30 
+ Alojz, Anna a deti 18:00 

BPZ pre členov ruže  
sv. Moniky 

SOBOTA 
28.8.2021 

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa 
Cirkvi, spomienka 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

18:00 
+ Milan, Tomáš a Helena 

*** 

NEDEĽA 
29.8.2021 

22. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
na úmysel kňaza 

9:00 
BPZ pre rod. č. 147 

10:30 
za ľud farnosti 

1. Aktuálne opatrenia: Skupina Základ má v interiéri kostola 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. Na kostol darovali z pohrebu Anny Kalajovej 100,- € a mladomanželia Račákoví 100,- €. PBZ 
4. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 14: vedúca p. Žilincová Iveta. PBZ 
5. Sviatosť oltárna bude vyložená na adoráciu v Ťapešove v stredu po omši do 19:00 hod. a v Lokci 

v stredu po omši do 19:30 hod. 
6. Sv. omša s príhovorom pre birmovancov bude v Ťapešove v stredu a v Lokci v piatok.  
7. Vedomostné skúšky pre birmovancov, ktorí ešte nemali skúšky budú v sobotu 4. septembra na fare. 

Opravná skúška bude v sobotu 11. septembra. Otázky na stiahnutie nájdete na webstránke farnosti 
v priečinku sviatosti/sviatosť birmovania.   

8. Na budúcu nedeľu 29.8. bude zbierka pre potreby Diecézneho katechetického úradu. Katechetický 
úrad je finančne zabezpečený prostredníctvom tejto zbierky a príspevkom z Biskupského úradu. Nie je 
poberateľom príspevku zo štátneho rozpočtu. Prosíme o podporu pri tejto zbierke, aby sa i naďalej 



rozvíjalo dielo katechézy v našej diecéze. Ak chcete prispieť priamo na účet DKÚ, na plagátoch nájdete 
IBAN alebo QR kód. 

9. Spišská katolícka Charita organizuje počas leta zbierku školských pomôcok pre núdzne rodiny. 
Školské pomôcky môžu byť nové, ale aj používané, ale funkčné. Pomôcky môžete priniesť ku 
sestričkám do 31. augusta. Informácie nájdete na nástenke alebo webstránke: www.caritas.sk. 

10. Príďte sa stretnúť so Svätým Otcom Františkom v špeciálnej službe dobrovoľníkov. Potrebujeme 
Vás na jednotlivé dni, na služby usporiadateľov v sektoroch, parkovanie, či inde. Informácie aj 
prihlášku nájdete na webstránke www.navstevapapeza.sk alebo na plagátoch na výveske. 

11. Už vyše týždňa prebieha registrácia na jednotlivé verejné podujatia so Sv. Otcom počas jeho návštevy 
na Slovensku (Prešov, Košice Luník IX., Košice stretnutie s mladými a Šaštín). Registrovať sa môžete 
na webstránke: navstevapapeza.sk. Jeden účastník môže byť prítomný i na viacerých podujatiach, na 
každé jedno je však potrebná osobitná registrácia. Z farnosti pôjde autobus do Šaštína. Pri registrácií 
uveďte spôsob dopravy autobus, diecézu Spišskú a farnosť Lokca. Po registrácií a vytlačení 
vstupenky sa prídete spolu so vstupenkou zapísať po skončení sv. omše v Ťapešove v sakristií 
a v Lokci na fare. Zapisovať začneme od pondelka 23.8. Ak niekto potrebuje pomôcť s registráciou 
nech sa najskôr obráti na príbuzných, známych alebo na p. farára. Pripomíname, že na stretnutie 
s pápežom môžu ísť iba plne zaočkovaní ľudia a deti. 
 

OHLÁŠKY PRED PRIJATÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA 
Lokca: 
 Daniel Roman, syn Antona a Moniky rod. Kotúľovej, bývajúci vo Vasiľove 

a Veronika Jadroňová, dcéra Leonarda a Sidónie rod. Srnčíkovej, bývajúca v Lokci. (1x). 
 Lukáš Oleš, syn Viliama a Márie rod. Boldovjákovej, bývajúci v Rabči 

a Veronika Jaššová, dcéra Pavla a Oľgy rod Buknovej, bývajúca v Lokci. (1x). 
 Vladimír Gavenda, syn Vladimíra a Márie rod. Adamicovej, bývajúci v Babíne 

a Katarína Lipničanová, dcéra Vladimíra a Kataríny rod. Sochovej, bývajúca v Lokci. (2x). 
 Michal Dendis, syn Antona a Anny rod. Tkáčovej, bývajúci v Oravskej Lesnej 

a Marta Florková, dcéra Milana a Marty rod. Kramarčíkovej, bývajúca v Lokci. (3x). 
 

ODÍSŤ OD KRISTA? A KAM? 
Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Jn 6,60-69) hovorí o odchode mnohých učeníkov od Ježiša, ale 

podáva aj jedno z najsilnejších mesiášskych vyznaní z úst apoštola Petra. Predchádza mu Ježišova priama 
otázka adresovaná apoštolom „Aj vy chcete odísť?“ Kríza viery prichádza aj do nášho života. Akú 
odpoveď si zvolíme my? 

Ak by sme prečítali ešte dva ďalšie verše (70-71), dokončíme celú 6. kapitolu. V tých dvoch 
posledných veršoch je zmienka o zradcovi Judášovi. Záver Ježišovej eucharistickej reči je teda skutočne 
veľmi dramatický. Už to nie je len šomranie zástupu, ale pridáva sa kríza povolania jeho učeníkov, o 
ktorých evanjelium hovorí, že „mnohí“ od Ježiša odišli. Nasleduje nádherné Petrovo vyznanie Ježišovho 
božstva, na ktoré však Ježiš reaguje napomenutím, že aj jeden z Dvanástich sa postaví proti nemu.  
Chodiť s Ježišom 

V prípade učeníkov dôvodom odchodu od Ježiša nie je obava z prenasledovania, ale nesúhlas s jeho 
učením. Môžeme byť každú nedeľu v kostole, a predsa nesúhlasiť s Kristom a žiť si vlastným životom, 
akoby Boha nebolo. To nie je utópia, ale realita našej doby a našej krajiny. Možno nejde ešte výrazným 
spôsobom o ten viditeľný odchod od Ježiša, ale srdcom, hodnotami, konkrétnymi názormi a štýlom života 
sme sa už mnohí vzdialili od pravdy evanjelia.  

Grécke sloveso „peripateo“ doslova znamená „chodiť, kráčať“. Evanjelista Ján poznamenáva, že 
povolanie prvých učeníkov sa udialo, keď Ján Krstiteľ so svojimi učeníkmi „videl Ježiša ísť okolo“ (Jn 
1,36, je použité sloveso „peripateo“) a učeníci ho hneď nasledovali. V biblickom význame sloveso 
„kráčať“ slúži na obrazné vyjadrenie „žiť istý životný štýl“. „Kráčať vo svetle“ znamená žiť podľa Božích 
prikázaní. „Kráčať v temnotách“ znamená vzdialiť sa od plnenia Božej vôle. Keď teda v našom úryvku 
evanjelista uvádza o mnohých učeníkoch, že opustili Ježiša „a viac s ním nechodili“ (Jn 6,66 a taktiež je 



použité sloveso „peripateo“), chce tým vyjadriť skutočnosť, že dovtedajší učeníci si zvolili život bez 
Majstra. Rozhodli sa pre iný životný štýl a príklad, než život Krista.  
Alternatívy bez Krista 

Ježišova autorita nepochádza z pozemského zdroja: „telo nič neosoží.“ (Jn 6,63) Prišiel od Otca 
s Božou mocou, preto jeho slová sú Duch a život. Napriek tomu, že apoštolov si vyvolil Ježiš, ich sloboda 
zostáva nedotknutá. Pán im ponecháva možnosť opustiť ho: „Aj vy chcete odísť?“ (Jn 6,67) Peter si však 
uvedomuje dôsledky: „Pane, a ku komu by sme išli?“ Ak sa človek rozhodne opustiť Krista, musí si byť 
vedomý dôsledku, že sa rozhoduje pre alternatívy, v ktorých Krista nenájde. Nejestvuje situácia „som“ a 
zároveň „nie som“ Kristov učeník.  

Ak Pán Ježiš hovoril o sebe ako o Chlebe života a „kto bude jesť z tohoto chleba, bude 
žiť naveky,“ (Jn 6,51), teraz sa Peter svojím vyznaním „ty máš slová večného života“ hlási k Ježišovi a 
k jeho prisľúbeniam. Peter hovorí v množnom čísle, lebo vystupuje ako „hovorca“ Dvanastich („my sme 
uverili“). Majme v sebe predsavzatie, aby Peter bol aj naším hovorcom, tzn. aby jeho slová vystihovali to, 
čo sami v hĺbke nášho srdca prežívame.  

Apoštolov čaká ešte dlhá cesta viery, na ktorej sa odohrá útek spod kríža, Petrovo zapretie, Judášova 
zrada, ale aj prijatie Ducha Svätého a rozídenie do celého sveta. Pán sa stal človekom, aby zachránil svet, 
ale to nefunguje automaticky, bez nás. Každý si musí nájsť cestu k Otcovi a Kristus chce nás na tejto ceste 
doprevádzať, lebo On je cesta, pravda a život. 
autor: František Trstenský                zdroj: postoj.sk 

 

DUCHOVNÁ PRÍPRAVA NA PRÍCHOD PÁPEŽA FRANTIŠKA 
Myšlienky pápeža Františka k evanjeliu  21. nedele v Cezročnom období  

(22. 8. 2021) 
  „Dnes sa uzatvára čítanie šiestej kapitoly Jánovho evanjelia s rečou o „Chlebe života“, ktorú Ježiš 
predniesol v nasledujúci deň po zázraku rozmnoženia chlebov a rýb. Na konci tej reči vyhasína veľký 
entuziazmus z predchádzajúceho dňa, pretože Ježiš povedal, že je Chlebom, ktorý zostúpil z neba, a že dá 
svoje telo ako jedlo a svoju krv ako nápoj, naznačujúc tak jasne obetu svojho vlastného života. Tie slová 
vyvolali rozčarovanie v ľuďoch, ktorí ich hodnotili ako nehodné Mesiáša, ktorý mal hovoriť a konať tak, 
aby jeho poslanie malo úspech, a to okamžitý. Avšak práve v tomto sa mýlili: v tom, akým spôsobom 
chápali poslanie Mesiáša. Dokonca ani učeníci nevedia prijať ten spôsob reči, znepokojujúce vyjadrovanie 
Učiteľa. A dnešná stať referuje o tomto ich probléme: «Tvrdá je to reč!» – hovorili – «Kto to môže 
počúvať?!» (Jn 6,60). 

 V skutočnosti, títo dobre pochopili Ježišovu reč. Až tak dobre, že ho nechcú počúvať, pretože je to 
reč, ktorá vovádza ich mentalitu do krízy. Ježišove slová nás vždy uvádzajú do krízy; napríklad do krízy 
zoči-voči duchu sveta, svetskosti. Ale Ježiš ponúka kľúč na prekonanie tejto ťažkosti; kľúč tvorený troma 
prvkami. Prvý: jeho božský pôvod. On zostúpil z neba a vystúpi «ta, kde bol predtým» (v. 62). Druhý: jeho 
slová možno porozumieť jedine cez pôsobenie Ducha Svätého, toho, ktorý «dáva život» (v. 63). Práve 
Duch Svätý nám dáva dobre pochopiť Ježiša. Tretí: ozajstná príčina nepochopenia jeho slov je nedostatok 
viery: «Ale niektorí z vás neveria» (v. 64), hovorí Ježiš. A naozaj odvtedy ho «mnohí z jeho učeníkov 
opustili a viac s ním nechodili» (v. 66). Zoči-voči týmto odchodom Ježiš nerobí ústupky a nezjemňuje 
svoje slová, naopak, núti urobiť jasné rozhodnutie: buď zostať s ním, alebo sa od neho oddeliť; a hovorí 
Dvanástim: «Aj vy chcete odísť?» (v. 67). 

V tomto momente Peter robí svoje vyznanie viery v mene ostatných apoštolov: «Pane, a ku komu by 
sme išli? Ty máš slová večného života» (v. 68). Nehovorí: „kam by sme išli?“, ale „ku komu by sme išli?“ 
Základný problém nie je ísť a zanechať začaté dielo, ale ku komu ísť. Z tej Petrovej otázky chápeme, že 
vernosť Bohu je otázkou vernosti osobe, s ktorou sa spájame, aby sme kráčali spolu po tej istej ceste. A 
touto osobou je Ježiš. Všetko, čo máme vo svete nezasýti náš hlad po nekonečne. Potrebujeme Ježiša, byť s 
ním, sýtiť sa z jeho stola, z jeho slov večného života! Veriť v Ježiša znamená urobiť ho stredom, zmyslom 
nášho života. Kristus nie je doplnkový prvok. Je „živý chlieb“, nevyhnutná výživa. Pripútať sa k nemu v 



opravdivom vzťahu viery a lásky neznamená byť spútanými, ale do hĺbky slobodnými, vždy kráčajúcimi. 
Každý z nás sa teraz môže opýtať: „Kto je pre mňa Ježiš? Je to nejaké meno? Nejaká idea? Je to len nejaká 
historická osoba? Alebo je to naozaj tá osoba, ktorá ma miluje, kto dal svoj život za mňa a kráča so mnou?“ 
Kto je pre teba Ježiš? Si s Ježišom? Snažíš sa ho spoznávať v jeho slove? Čítaš denne evanjelium, kúsok z 
evanjelia, aby si poznal Ježiša? Nosíš malé evanjelium vo vrecku, v taške, aby si ho čítal kdekoľvek? 
Pretože čím viac sme s Ním, tým viac rastie túžba zostať s Ním. Teraz vás chcem poprosiť o láskavosť, 
urobme si chvíľku ticha a každý z nás nech si v tichu, vo svojom srdci, položí tú otázku: „Kto je pre mňa 
Ježiš?“ V tichu nech každý odpovie vo svojom srdci. „Kto je pre mňa Ježiš?“ [chvíľa ticha] 
Panna Mária nech nám pomáha vždy „ísť“ k Ježišovi, aby sme zakusovali slobodu, ktorú nám ponúka, a 
aby nám umožnil očistiť naše rozhodnutia od svetských nánosov a od strachov.“ 

(Anjel Pána, 23. augusta 2015)  
 

Myšlienky pápeža Františka k evanjeliu dňa od 23. do 28. augusta 2021 
Myšlienky pápeža Františka, 23. 8. 
Pondelok 21. týždňa v Cezročnom období (Mt 23, 13. 15-22) 

„Aby ťa bohatstvo nezväzovalo, musíš si vytvoriť odstup a modliť sa k Pánovi. Ak ti bohatstvo dal 
Pán, dal ti ho na odovzdanie ďalším, aby si v jeho mene vykonal pre druhých mnoho dobrého.“  

(Homília z 24. 5. 2018) 
Myšlienky pápeža Františka, 24. 8. 
Svätého Bartolomeja, apoštola (sviatok) (Jn 1, 45-51) 

„Natanael ide a vidí, a od tej chvíle sa mu zmení život. Kresťanská viera začína takto. A takto sa aj 
odovzdáva: ako priame poznanie, zrodené zo skúsenosti, nielen z počutia.“  

(Posolstvo Svätého Otca Františka k 55. svetovému dňu spoločenských komunikačných 
prostriedkov.) 
Myšlienky pápeža Františka, 25. 8. 
Streda 21. týždňa v Cezročnom období (Mt 23, 27-32) 

„Nehľadám iba to, čo je vonkajškové?  Bez toho, aby som zmenil svoje srdce?  Otvoril srdce 
modlitbe, slobode modlitby, slobode almužny, slobode skutkov milosrdenstva?“  

(Homília  zo 16. októbra 2018) 
Myšlienky pápeža Františka, 26. 8. 
Štvrtok 21. týždňa v Cezročnom období (Mt 24, 42-51) 

„Bdieť znamená rozumieť, čo sa deje v mojom srdci. Znamená to zastaviť sa na chvíľu a skúmať 
svoj život.“  

(Komentár pápeža Františka na Evanjelium z 13. 10. 2017) 
Myšlienky pápeža Františka, 27. 8. 
Svätej Moniky, spomienka (Mt 25, 1-13) 

„Milé mamy, podľa vzoru svätej Moniky sa nenechajte nikdy odradiť  a neúnavne sa modlite za 
svoje deti.”  

(Tweet z 27. 8. 2018) 
Myšlienky pápeža Františka, 28. 8. 
Svätého Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka (Mt 25, 14-30) 

„Svätého Augustína nepokoj srdca viedol k osobnému stretnutiu  s Kristom. K pochopeniu toho, že 
Boh, ktorého hľadal ďaleko od seba,  je Boh blízky každej ľudskej bytosti, blízky nášmu srdcu, bližší 
k nám ako sme my samy sebe“.   

(Príhovor v Bazilike sv. Augustína v Ríme 28. augusta 2013.) 
 

 
 


