
 

FARSKÉ OZNAMY (5.9.2021 – 12.9.2021) 
23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
6.9.2021 

Pondelok 23. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

17:30 - detská 
+ Ján Srnčík (1. výr.) 

*** 

UTOROK 
7.9.2021 

Sv. Marka Križina, Melichara 
Grodzieckeho a Štefana Pongrácza 
kňazov a mučeníkov, spomienka 

18:00 
BPZ pre Jozefa a Žofiu 

16:30 - detská 
+ Ivan, Mária a Miroslav 

STREDA 
8.9.2021 

NARODENIE 
PREBLAHOSLAVENEJ  
PANNY MÁRIE, sviatok 

7:00 
+ Milan Šimulčík (30. deň) 

*** 

ŠTVRTOK 
9.9.2021 

Štvrtok 23. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Peter Zábel kňaz 

16:30 - birmovancov 
+ Katarína a Jozef Socha 

PIATOK 
10.9.2021 

Piatok 23. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

15:00 
za mladomanželov 

16:30 
+ Bohuslav Čajka 

18:00 - birmovancov 
poď. za 70 r. ž. Margity 

SOBOTA 
11.9.2021 

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

15:00 
za mladomanželov 

*** 
18:00  

+ František Hurák a rodičia 

NEDEĽA 
12.9.2021 

24. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
za ľud farnosti 9:00 

BPZ pre prvoprijímajúce 
deti 11:00 – na Jarovisku 

BPZ pre pútnikov  

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 krstu Martiny Kiššovej 50,- €. PBZ 
4. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 16: vedúca p. Sochová Marta st.  
5. Minulú nedeľu bola zbierka pre potreby Diecézneho katechetického úradu. Vyzbieralo sa a odoslalo 

970,- €. PBZ 
6. Dnes 5.9. je zbierku BOJ PROTI HLADU. 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 PBZ.  

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. Dnes 5.9., na prvú nedeľu v mesiaci, bude ružencová pobožnosť pred Sviatosťou oltárnou v kostole 
v Ťapešove o 14:00 hod. a v Lokci o 14:00 hod. Pobožnosť začne požehnaním matiek pred pôrodom.  

8. Od tohoto týždňa začnú detské sv. omše. V Lokci budú bývať v pondelok o 17:30 hod. a v Ťapešove 
v utorok o 16:30 hod.  

9. Od pondelka 6.9. začneme zapisovať úmysly sv. omší v Lokci a v Ťapešove od utorka 7.9. na mesiac 
júl, august a september. Zapisovať sa bude v kostole po sv. omšiach. Prednosť majú okrúhle jubileá 
a výročné omše. Jedna rodina môže dať za toto obdobie dva úmysly, ktoré budú slúžené vo farnosti. Kto 
chce dať odslúžiť úmysly aj mimo farnosti, môže tak urobiť. Odslúži ich výpomocný duchovný.  

10. Sviatosť oltárna bude vyložená na adoráciu v Lokci vo štvrtok po sv. omši do 19:30 hod. a v Ťapešove 
v piatok po sv. omši do 18:00 hod. 

11. Sv. omša s príhovorom pre birmovancov bude v Lokci v piatok a v Ťapešove vo štvrtok.  
12. Opravná skúška pre birmovancov bude v sobotu 11.9. o 9:00 hod. Otázky na stiahnutie nájdete na 

webstránke farnosti.   
13. Stretnutie rodičov birmovancov bude v piatok vo farskom kostole po večernej sv. omši.  
14. Združenie mariánskej mládeže  srdečne pozýva deti a mladých na Deň plný radostí, ktorý sa uskutoční 

v sobotu 11.9. v Lokci. Začíname o 9.00 hod. v telocvični ZŠ. Predpokladané ukončenie o 16:00 hod. 
Občerstvenie je zabezpečené. Na stretnutí budú prítomní aj deti a mladí z ostatných spoločenstiev ZMM 
na Orave. 

15. Sv. omša na budúcu nedeľu bude na Jarovisku o 11:00 hod., z dôvodu, že na slávnosť Sedembolestnej 
Panny Márie sa uskutoční návšteva Sv. Otca v Šaštíne. Spoločná púť začne pod kostolom o 9:00 hod. 
Môžete sa zapojiť aj do modlitby Krížovej cesty. 

16. Na návštevu so Sv. Otcom Františkom ako farnosť organizujeme  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. 
 

OHLÁŠKY PRED PRIJATÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA 
Lokca: 
 Pavol Graňák, syn Pavla a Márie rod. Kunochovej, bývajúci v Lokci 

a Timea Jančeková, dcéra Jaroslava a Martiny rod. Petrekovej, bývajúca v Tvrdošíne. (1x). 
 Ľuboš Voška, syn Ľuboša a Anny rod. Gemeľovej, bývajúci vo Vasiľove 

a Veronika Gemeľová, dcéra Petra a Viery rod. Brníkovej, bývajúca v Lokci. (2x). 
 Michal Bandík, syn Emila a Slávky rod. Kováčikovej, bývajúci v Kline 

a Dominika Žofajová, dcéra Eduarda a Tatiany rod. Juričákovej, bývajúca v Lokci. (2x). 
 Daniel Roman, syn Antona a Moniky rod. Kotúľovej, bývajúci vo Vasiľove 

a Veronika Jadroňová, dcéra Leonarda a Sidónie rod. Srnčíkovej, bývajúca v Lokci. (3x). 
 Lukáš Oleš, syn Viliama a Márie rod. Boldovjákovej, bývajúci v Rabči 

a Veronika Jaššová, dcéra Pavla a Oľgy rod Buknovej, 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. (2x). 
 

BYŤ AKO KRISTUS - MAŤ ZÁUJEM O KAŽDÉHO A ROBIŤ DOBRO 
Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Mk 7,31-37) ponúka príbeh uzdravenia hluchonemého človeka. 

Podstata nespočíva v opise zázraku, ale v celkovom Kristovom postoji, ktorý vyjadruje posledná veta 
nedeľného textu. 

Ježiš  pôsobil aj na území mimo Izrael, keďže Týrus a Sidon boli fenické prístavné mestá. Židia ich 
považovali za symboly pohanskej kultúry, ktorá bola pre ich náboženstvo neprijateľná. Už aj tým sa 
naznačuje odlišná cesta Ježišových učeníkov, ktorí sa iným kultúram nebudú vyhýbať, ale budú im ponúkať 
hodnoty evanjelia.  
Ježišova inkulturácia 

Pán Ježiš prišiel do stredu dekapolského kraja. Opäť tak prišiel na územie s výraznou väčšinou 
nežidovského obyvateľstva. Išlo o zväz pôvodne desiatich miest (dekapolis = desaťmestie), z ktorých len Bet 



Šean sa nachádzal na západnej strane rieky Jordán. Ostatné mestá ležali na východnej strane v dnešnej Sýrii 
a Jordánsku. Tieto mestá sa vyznačovali prevažne helénskym obyvateľstvom gréckej 
civilizácie  s autonómnym zriadením. Založil ich generál Pompeius v roku 63 pred Kr., ktorý získal územie 
Palestíny a Sýrie pre Rímsku ríšu. Pre týchto ľudí Ježiš nebol neznámy. Dokazuje to zmienka v Mk 3,8, 
že  medzi zástupmi, ktoré prišli k Ježišovi, boli aj obyvatelia Zajordánska. Podľa Mk 5,1 uzdravenie 
posadnutého prebehlo v gerazskom kraji a Geraza patrila medzi mestá Dekapolu. Napokon o samotnom 
uzdravenom Marek uvádza: „On odišiel a začal v Dekapole rozhlasovať, aké veľké veci mu urobil 
Ježiš.“ (Mk 5,20) I keď to evanjelista neuvádza, môžeme predpokladať, že Ježiš komunikoval v tomto kraji 
po grécky. Evanjelista Marek zdôrazňuje pozitívne prijatie Ježiša zo strany domáceho obyvateľstva. Nikto 
nie je vylúčený z radostnej zvesti o Božom kráľovstve. Ježiš ukazuje, aké je dôležité hľadať vždy nové 
spôsoby a prostriedky, aby aj dnes zaznelo evanjeliové posolstvo všetkým ľuďom.  
Záujem o každého 

Evanjeliový text detailným spôsobom opisuje Ježišov osobitný prístup k chorému. Ježiš ho berie 
stranou, mimo zvedavosť ľudí. Symbolicky sa dotýka orgánov, ktoré boli zasiahnuté chorobou – uší a jazyka. 
Detailným spôsobom je opísaný aj priebeh a slová modlitby – pozdvihol oči, vzdychol a vyslovil slová 
„effeta“ – „otvor sa!“ Povzdych odráža Ježišovu emocionálnu stránku, ktorú spomedzi štyroch evanjelistov 
zachytáva iba Marek a to ešte v Mk 8,12. Povzdych vyjadruje Kristovu solidaritu so situáciou chorého, ktorú 
chce zmeniť. Len na dvoch miestach Markovho evanjelia sú zachytené v aramejčine Kristove slová 
uzdravenia. Okrem nášho „effeta“ je to ešte „talitha kum“ v Mk 5,40 pri vzkriesení 12 ročného dievčaťa. 
Vyjadrujú silu Kristovej moci, ktorá pramení z jeho spojenia s Otcom. Preto tie pozdvihnuté oči k nebu.  

Práve tieto spomenuté dva prvky uzdravenia chcem zvýrazniť. Prvým je Ježišov záujem o chorého a 
druhým emocionálna stránka solidarity s jeho situáciou. Na každom z nás Ježišovi záleží, ku každému z nás 
pristupuje s osobitným záujmom a starostlivosťou, chce každého z nás uzdraviť, za každého z nás prosí 
svojho Otca. Je to silný príklad pre všetkých Ježišových nasledovníkov. Nesmieme dovoliť, aby sa 
ohlasovanie evanjelia stalo pre nás formálnou záležitosťou, splnenou povinnosťou bez osobnej 
zaangažovanosti. Terajší pápež František veľmi často vyzýva duchovných pastierov k osobnému 
doprevádzaniu a k rozlišovaniu situácie každého človeka, v ktorom nepodľahneme paušálnemu prístupu. 
Kristovo evanjeliu je vždy o záujme o človeka, nie o záujme o štatistiky, čísla, alebo imidž.   
Robiť dobro 

Kristus opäť raz zakazuje hovoriť o tom, čo sa stalo. Videli sme to už pri uzdravení malomocného 
(Mk 1,44) a vzkriesení Jairovej dcéry (Mk 5,43). Radosť z uzdravenia a nadšenie zástupov sú však príliš 
veľké, aby človek mlčal o Kristovi. Vrcholom celého nedeľného evanjelia je záverečná veta: „Dobre robí 
všetko“. Boh v Kristovi Ježišovi robí pre záchranu človeka všetko a všetko, čo robí, robí dobre. Pán Ježiš 
vrátil chorému sluch a zrak, avšak aj v zástupe postupne nastáva duchovné uzdravenie, keď za hranice 
telesného zraku a sluchu zástup vníma Kristovo učenie srdcom. Nech výrok „dobre robí všetko“ je aj našim 
životným štýlom, ktorý pramení z Božieho pôsobenia v nás. 
autor: František Trstenský                zdroj: postoj.sk 

 

DUCHOVNÁ PRÍPRAVA NA PRÍCHOD PÁPEŽA FRANTIŠKA 
Myšlienky pápeža Františka k evanjeliu 23. nedele Cezročného  obdobia  

„Sme povolaní opakovať zázrak „Effata." 
„Ježiš koná vždy s diskrétnosťou. Nechce na ľudí zapôsobiť, nehľadá svoju popularitu alebo úspech; 

chce iba robiť dobro iným ľuďom, .... Týmto prístupom nás učí tomu, že dobro sa robí bez zbytočného 
rozruchu, bez predvádzania sa, bez „vytrubovania“. Dobro sa robí v tichosti.“ 

„Ježiš vložil svoje prsty do uší hluchonemého a potom sa mu poslinenými prstami dotkol jazyka. 
Tento úkon je odkazom na vtelenie. Boží Syn je človekom plne začleneným do reality ľudí: stal sa človekom. 
Preto vie pochopiť žalostný stav druhého človeka a zasahuje gestom, do ktorého je zapojená jeho vlastná 
ľudská podstata.“ 



„K zázraku dochádza vďaka jeho spojeniu s Otcom: práve preto pozdvihol oči k nebu. Potom 
vzdychol a vyriekol rozhodujúce slovo: „Effata“, čo znamená „Otvor sa“. Na to hluchonemý človek okamžite 
ozdravel: otvorili sa mu uši, rozviazal sa mu jazyk. Ozdravenie bolo pre neho akýmsi „otvorením sa“ voči 
iným a voči svetu.“ 

„Evanjeliový príbeh zdôrazňuje potrebu dvojakého uzdravenia. V prvom rade je to uzdravenie 
z choroby a telesného trápenia, aby sa telu prinavrátilo zdravie, aj keď tento cieľ nie je v horizonte 
pozemského života úplne dosiahnuteľný, napriek mnohému úsiliu vedy a medicíny. Avšak je tu aj druhé 
uzdravenie, a možno i ťažšie, a tým je uzdravenie zo strachu. Uzdravenie zo strachu, ktorý nás núti odsúvať 
na okraj spoločnosti chorých, trpiacich a postihnutých ľudí.“  

Ježiš nám vyjavil tajomstvo zázraku, ktorý môžeme opakovať i my, stanúc sa tak aktívnymi 
vykonávateľmi toho slova „Effata“, „Otvor sa“, ktorým prinavrátil reč i sluch hluchonemému. Ide o otvorenie 
sa potrebám našich bratov, ktorí trpia a potrebujú našu pomoc, čím unikneme egoizmu a uzavretosti srdca. 
Je to vlastne samotné srdce, tá najhlbšia podstata človeka, čo prišiel Ježiš „otvoriť“, oslobodiť, aby človek 
dokázal žiť vzťah s Bohom a inými ľuďmi v plnosti.“. 

„Nech nám Panna Mária, ktorá sa úplne „otvorila“ Pánovej láske, vyprosí, aby sme každý deň vo viere 
zažívali zázrak toho „Effata“, aby sme žili v spoločenstve s Bohom a s bratmi.“ 
(Príhovor Svätého Otca Františka pri modlitbe Anjel Pána, 9. septembra 2018.) 
 

Myšlienky pápeža Františka k evanjeliu dňa od 6. do 11. septembra 2021. 
Pondelok 23. týždňa v Cezročnom období (Lk 6, 6-11) 

„Nemožno hovoriť: ‚Dúfam v život, dúfam v Boha‘, ak nepovieš: ‚Mám nádej v Ježišovi, v Ježišovi 
Kristovi, jeho živej osobe, ktorá teraz prichádza v Eucharistii, ktorá je prítomná v jeho slove‘. To by nebola 
nádej, ale dobrá nálada, optimizmus...“  
(Homília z 9. 9. 2013) 
Utorok: Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, mučeníkov (Lk 6, 12-19) 

„Ježiš je osoba, človek, ktorý má telo ako my, ale oslávené. Ježiš má rany na rukách, na nohách a boku 
a keď sa za nás prihovára, ukazuje Otcovi túto cenu ospravedlnenia, prihovára  sa za nás  akoby vravel: 
»Otče, nech to nevyjde nazmar!«“. 
(Homília z 28. 10. 2013) 
Streda: Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok (Mt 1, 1-16. 18-23) 

„Dnes môžeme hľadieť na Pannu Máriu, maličkú, svätú, bez hriechu, čistú, predurčenú, aby sa stala 
Matkou Božou, a tiež pozrieť na príbeh, ktorý je za nami, taký dlhý, trvajúci storočia, a môžeme sa pýtať: 
‚Ako ja kráčam mojím príbehom? Nechám Boha, aby išiel so mnou? Dovolím, aby on kráčal so mnou, alebo 
chcem ísť sám?“ 
(Homília z 8. 9. 2014) 
Štvrtok 23. týždňa v Cezročnom období (Lk 6, 27-38) 

„Ak nerobím tieto štyri veci - milovať nepriateľov, robiť dobre tým čo ma nenávidia, žehnať tým čo 
ma preklínajú a modliť sa za tých čo ma potupujú – nie som kresťanom? Nie, si kresťanom, pretože si prijal 
krst, avšak nežiješ ako kresťan. Žiješ ako pohan, podľa ducha sveta.“ 
(Homília z 13. 9. 2018) 
Piatok 23. týždňa v Cezročnom období (Lk 6, 39-42) 

„Kto druhého napomína skutočne bratsky, pociťuje bolesť, lebo to robí s láskou, v pravde a v pokore. 
Napomínanie s potešením nie je od Boha.“ 
(Homília z 12. 9. 2014) 
Spomienka Panny Márie v sobotu (Lk 6, 43-49) 

„Ten, kto sa zverí Pánovi, bude vždy v bezpečí, lebo jeho základy sú na skale.“ 
(Homília z 5. 12. 2019) 
 


