
 

FARSKÉ OZNAMY (29.8.2021 – 5.9.2021) 
22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
30.8.2021 

Pondelok 22. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Anton Bereník (1. výr.) 

*** 

UTOROK 
31.8.2021 

Utorok 22. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
BPZ pre Emila a Máriu 

(30 r. manž.) 

16:30 
BPZ pre rodinu č. 124 

STREDA 
1.9.2021 

Streda 22. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 - birmovancov 
BPZ pre Annu, Martina 

a Zuzanu s rodinami 
*** 

ŠTVRTOK 
2.9.2021 

Štvrtok 22. týždňa v Cezročnom 
období, féria 
Prvý štvrtok v mesiaci. 

8:15 – Veni Sancte 
BPZ pre žiakov a učiteľov 

*** 
18:00  

+ Štefan Bombjak (1. výr.) 

PIATOK 
3.9.2021 

Sv. Gregora Veľkého, pápeža 
a učiteľa Cirkvi, spomienka 
Prvý piatok v mesiaci. 

18:00 
+ Jozef, Ján a Jozef Kyška 

16:30 - birmovancov 
BPZ pre rod. Hurákovú 

č. 26 

SOBOTA 
4.9.2021 

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

15:00 
za mladomanželov 

7:00 – fatimská 
+ Ignác Badár (30. deň) 16:30 - fatimská 

BPZ pre abstinentov a 
závislých 

NEDEĽA 
5.9.2021 

23. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
na úmysel kňaza 

9:00 
+ Vendelín a Angela Košút 

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 Ignáca Badára 100,- €. PBZ 
4. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 15: vedúca p. Sochová Marta ml.  
5. Dnes 29.8. je zbierka pre potreby Diecézneho katechetického úradu. Stručné informácie o činnosti 

nájdete na plagáte. Ak chcete prispieť priamo na účet DKÚ, na plagátoch nájdete IBAN alebo QR kód. 
6. Veni sancte – sv. omša na začiatok školského roka bude v Lokci vo štvrtok 2.9. o 8:15 hod. 

a v Ťapešove v piatok 3.9. o 16:30 hod. Prosíme žiakov zo ZŠ v Lokci, aby na 8:00 hod. prišli do školy 
a potom sa v sprievode s triednym učiteľom presunú do farského kostola na sv. omšu. Zároveň prosíme 
ostatných farníkov, aby sv. omšu o 8:15 hod. nechali pre žiakov a prišli na sv. omšu večer o 18:00 hod. 

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

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



7. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme takto: 
 Lokca: v pondelok, utorok a streda od 17:00 hod., 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. 

8. Chorých, ktorých chcete aby som navštívil, nahláste v sakristii: 
 Lokca: vo štvrtok od 9:30 hod. skupinu 1. a v piatok od 8:00 hod. skupinu 2.  
 Ťapešovo: v stredu od 8:00 hod. 

9. Adorácia bude v Lokci v piatok od 17:00 hod. a v Ťapešove v piatok od 15:00 hod. do sv. omše. 
10. V sobotu 4.9. bude Fatimská pobožnosť v Ťapešove po rannej a v Lokci po večernej sv. omši o 16:30. 
11. Sv. omša s príhovorom pre birmovancov bude v Lokci v stredu a v Ťapešove v piatok.  
12. Vedomostné skúšky pre birmovancov, ktorí ešte nemali skúšky budú v sobotu 4. septembra od 9:00 

hod. podľa rozpisu vo farskom centre. Opravná skúška bude v sobotu 11. septembra o 9:00 hod. Otázky 
na stiahnutie nájdete na webstránke farnosti.   

13. V utorok 31.8. bude sv. omša ku cti bl. Zdenky. O 17:15 hod. začne ruženec s bl. Zdenkou po ktorom 
budú litánie k bl. Zdenke. Po skončení sv. omše bude možnosť individuálneho požehnania relikviou bl. 
Zdenky.  

14. Aj tento rok organizuje vincentská rodina celoslovenskú verejnú zbierku BOJ PROTI HLADU. Naša 
farnosť sa do nej zapojí na budúcu nedeľu 5.9. Po každej sv. omši sa budú predávať medovníkové 
srdiečka. Kúpou medovníkového srdiečka, symbolická cena 1,- €, prispejete k zmierneniu hladu na 
Haiti, Hondurase, Ukrajine, v Albánsku, Rusku a na Slovensku. Za Vašu štedrosť a milodary Vám už 
teraz zo srdca ďakujeme.  

15. Spišská katolícka Charita organizuje počas leta zbierku školských pomôcok pre núdzne rodiny. 
Pomôcky môžete priniesť ku sestričkám do utorka 31. augusta. Informácie nájdete na nástenke alebo 
webstránke: www.caritas.sk. 

16. Na návštevu so Sv. Otcom Františkom chceme ako farnosť zorganizovať  autobus do Šaštína. Môžete 
sa prísť zapísať do sakristie v Lokci aj v Ťapešove po sv. omšiach aj keď vám ešte po registrácii neprišla 
prihláška na podujatie. Registrovať sa môžete na webstránke: navstevapapeza.sk. 

17. Príďte sa tiež stretnúť so Sv. Otcom Františkom v službe dobrovoľníkov. Informácie aj prihlášku 
nájdete na webstránke www.navstevapapeza.sk alebo na plagátoch na výveske. 
 

OHLÁŠKY PRED PRIJATÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA 
Lokca: 
 Ľuboš Voška, syn Ľuboša a Anny rod. Gemeľovej, bývajúci vo Vasiľove 

a Veronika Gemeľová, dcéra Petra a Viery rod. Brníkovej, bývajúca v Lokci. (1x). 
 Michal Bandík, syn Emila a Slávky rod. Kováčikovej, bývajúci v Kline 

a Dominika Žofajová, dcéra Eduarda a Tatiany rod. Juričákovej, bývajúca v Lokci. (1x). 
 Daniel Roman, syn Antona a Moniky rod. Kotúľovej, bývajúci vo Vasiľove 

a Veronika Jadroňová, dcéra Leonarda a Sidónie rod. Srnčíkovej, bývajúca v Lokci. (2x). 
 Lukáš Oleš, syn Viliama a Márie rod. Boldovjákovej, bývajúci v Rabči 

a Veronika Jaššová, dcéra Pavla a Oľgy rod Buknovej, bývajúca v Lokci. (2x). 
 Vladimír Gavenda, syn Vladimíra a Márie rod. Adamicovej, bývajúci v Babíne 

a Katarína Lipničanová, dcéra Vladimíra a Kataríny rod. Sochovej, bývajúca v Lokci. (3x). 
Ťapešovo: 
 Mikuláš Feja, syn Štefana a Daniely rod. Jaňákovej, bývajúci vo Vasiľove 

a Ivana Krivulčíková, dcéra Jána a Gabriely rod. Kolkovej, bývajúca v Ťapešove. (1x). 
 

  



PREDSTIERAŤ VIERU S MASKOU HERCA 
Po piatich nedeliach, počas ktorých zaznievali úryvky Ježišovej eucharistickej reči z Jánovho 

evanjelia, sa opäť vraciame k Evanjeliu podľa Marka. Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Mk 7,1-8. 14-15. 
21-23) prináša Ježišovu diskusiu s farizejmi a zákonníkmi ohľadom obradnej čistoty.  

Ježiš a jeho učenie vzbudzovalo takú veľkú pozornosť, že farizeji a zákonníci prišli za ním dokonca 
až z Jeruzalema. Presné miesto, kde sa odohráva diskusia, síce nepoznáme, ale ide o Galileu, kde Ježiš 
uskutočňoval svoje ohlasovanie Božieho kráľovstva.   

V prvej časti nedeľného úryvku (Mk 7,1-8) zaznieva kritika na adresu Ježišových učeníkov, ktorí 
nedodržiavajú zaužívané tradície. Samozrejme, zodpovednosť za to nesie ich majster, ktorý im to toleruje, 
ba dokonca podporuje. Farizeji a zákonníci sa preto s výčitkou obrátia na neho: „Prečo sa tvoji učeníci 
nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?“ Podľa niektorých odborníkov mohlo ísť o 
zvyšky chlebov a rýb, ktoré sa nazbierali po zázračnom nasýtení zástupu, o čom sa evanjelista Marek 
zmieňuje v predchádzajúcej kapitole (porov. Mk 6,43). 
Zahrané divadlo  

Vysvetlenie, že pod „poškvrnenými rukami“ sa myslia „neumyté ruky“, potvrdzuje, že evanjelista 
Marek napísal spis pre čitateľov, ktorým tieto židovské predpisy boli neznáme. Podľa mienky odborníkov 
Markovo evanjelium vzniklo okolo roku 70 po Kr. v Ríme pre kresťanov pochádzajúcich z pohanstva. Zdá 
sa, že farizeji a zákonníci chceli aplikovať predpisy o obradnej čistote, ktoré sa dotýkali kňazov, na všetkých 
obyvateľov. Najmä farizeji často zachádzali s nárokmi na ľudí nad požiadavky Písma. Ježiš neodpovedá 
priamo, ale tých, ktorí položili otázku, označuje slovom „pokrytci“. Názov pochádza z gréckeho slova 
„hypokrites“, čo  pôvodne označovalo herca s maskou postavy, ktorú stvárňoval. Herec teda predstieral, že 
je niekým iným, než v skutočnosti. Ježišovým oponentom nešlo o poznanie pravdy a plnenie Božej vôle, len 
o dobre zahrané divadielko pred ľuďmi predstieranej ustarostenosti o čistotu viery.   

Pán Ježiš ich usvedčuje citátom zo starozákonnej knihy proroka Izaiáša 29,13: „Tento ľud ma uctieva 
perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské 
príkazy.“  Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“ K týmto slovám Pán Ježiš pridáva 
vlastné varovanie: „Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“   

Kristus ukazuje na nebezpečenstvo, keď ľudské interpretácie prekryjú Božie prikázania s cieľom, aby 
sa zmiernila alebo až odviedla pozornosť od podstaty. Ježišovým odporcom nejde o život v čo najväčšej 
zhode s Božím slovom. Aj dnes sme svedkami rôznych interpretácií, ktoré sa snažia  zjednodušovať, ba až 
prekrúcať Božie prikázania. Argumentuje sa vtedajšou dobou, odlišným sociálnym a kultúrnym prostredím. 
Neraz ide o vysvetlenia, ktoré si chcú nakloniť dnešnú mienku ľudí. Je to pokušenie byť akceptovaným, ale 
nie pravdivým.  
Poškvrniť alebo posvätiť  

Pán Ježiš využil predpisy o čistých a nečistých jedlách, o ktorých hovorí starozákonná Kniha Levitikus 
v 11. kapitole a Kniha Deuteronómium v 14. kapitole, aby poukázal na podstatu. Jedlo nevstupuje do srdca, 
ale do žalúdka. Skutočné poškvrnenie spôsobuje hriech. Človek sa má zamerať na to, aby sa v živote chránil 
pred morálnym zlom, tzn. aby strážil svoje srdce. Srdce je v biblickom chápaní centrom ľudskej bytosti, kde 
sa prijímajú rozhodnutia. Zmyslom zoznamu nerestí nie je podať úplný výpočet možných hriechov, ale 
názorným spôsobom poukázať na nebezpečenstvo a podporiť, čo už bolo povedané - najdôležitejšie je 
vnútro, ľudské srdce.  Kristus nás Božím slovom chce posväcovať. Rozhodnutie je na nás.   

Istá indiánska legenda hovorí, ako starý otec chcel svojmu vnukovi názorným príkladom priblížiť 
rozdiel medzi čnosťou a neresťou. „Vieš, vnúčik môj, vnútri každého človeka sa odohráva zápas medzi 
dobrým a zlým vlkom. Zlým vlkom je hnev, závisť, lož, pýcha. Dobrým vlkom je radosť, láska, odpustenie, 
dobrota,“ vysvetľoval starý otec. „Dedko, ktorý vlk nakoniec zvíťazí?,“ spýtal sa vnuk. „Ten, ktorého budeš 
kŕmiť,“ odpovedal starý otec.   

Môžeme náš život poškvrňovať alebo posväcovať. Čo sa rodí v našom srdci? 
autor: František Trstenský                zdroj: postoj.sk 

 



DUCHOVNÁ PRÍPRAVA NA PRÍCHOD PÁPEŽA FRANTIŠKA 
Myšlienky pápeža Františka k evanjeliu dňa od 30. augusta do 4. septembra 

 
Myšlienky pápeža Františka, 30. 8. 
Pondelok 22. týždňa v Cezročnom období (Lk 4, 16-30)  

„Je tu riziko, ktoré sa týka všetkých nás:  domnievame sa, že o niekom toho vieme veľa, no žiaľ ho 
nálepkujeme  a vytesňujeme na základe našich predsudkov.“ 
(Modlitba Anjel Pána, 4. 7. 2021) 
 
Myšlienky pápeža Františka, 31. 8. 
Utorok 22. týždňa v Cezročnom období (Lk 4, 31-37)  

„To je kresťanská identita: nemať ducha sveta, ten spôsob myslenia, ten spôsob posudzovania... Môžeš 
mať päť titulov v teológii, ale nemať Ducha Božieho! Možno budeš veľkým teológom, ale nie si kresťanom, 
pretože nemáš Ducha Božieho! Čo dáva moc, čo ti dá identitu, je Duch Svätý, pomazanie Duchom Svätým.“ 
(Homília  zo 2. septembra 2014) 
 
Myšlienky pápeža Františka, 1. 9. 
Streda 22. týždňa v Cezročnom období (Lk 4, 38-44)  

„Treba nasledovať príklad Petrovej svokry, ktorá ihneď po uzdravení začala slúžiť Pánovi aj ostatným 
hosťom”. 
(Modlitba Anjel Pána, 4. 2. 2018) 
 
Myšlienky pápeža Františka, 2. 9. 
Štvrtok 22. týždňa v Cezročnom období (Lk 5, 1-11)  

„K nasledovaniu Ježiša nestačia dobré snaženia, potrebné je každodenne počúvať jeho volanie. Len 
on, ktorý nás pozná a neskonale miluje, nám dá zájsť na hlbinu v mori života.“  
(Homília z 26. 1. 2020, Nedeľa Božieho slova) 
 
Myšlienky pápeža Františka, 3. 9. 
Svätého Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (spomienka) (Lk 5, 33-39) 

„Evanjelium je novosťou, je to novinka! Evanjelium je oslavou! A môže sa žiť v plnosti jedine v 
radostnom a obnovenom srdci. Nech nám Pán dá milosť tohto zachovávania zákona. Aby sme zachovávali 
zákon, ktorý Ježiš priviedol k plnosti v prikázaní lásky, v prikázaniach, vychádzajúcich z blahoslavenstiev.“ 
(Homília z 5. 10. 2014) 
 
Myšlienky pápeža Františka, 4. 9. 
Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) (Lk 6, 1-5)  

„Ježiš sa približuje: práve toto priblíženie sa je dôkazom, že ideme správnou cestou. Lebo je to cesta, 
ktorú si vybral Boh na to, aby nás spasil: blízkosť. Priblížil sa k nám, stal sa človekom.“ 
(Homília z 31. 10. 2014) 

 
 

 


