
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 (19.9.2021 – 26.9.2021) 
25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
20.9.2021 

Sv. Ondreja KimaTaegona, kňaza 
a Pavla Chonga Hasanga 
a spoločníkov, mučen., spomienka 

17:30 - detská 
+ Jozef a Helena Sihelský a 

rodičia 
*** 

UTOROK 
21.9.2021 

SV. MATÚŠA, AOŠTOLA 
A EVANJELISTU, sviatok 

18:00 
+ z rod. Kormaňák č. 316 

16:30 - detská 
+ Ján a Peter Socha a rodičia 

STREDA 
22.9.2021 

Streda 25. týždňa v Cezročnom období, 
féria 

7:00 
na úmysel kňaza 

*** 

ŠTVRTOK 
23.9.2021 

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza 
spomienka 

18:00 
+ Jozef a Mária Feja 

16:30 - birmovancov 
+ Michal a Mária Jadroň 

PIATOK 
24.9.2021 

Piatok 25. týždňa v Cezročnom období, 
féria 

18:00 
BPZ pre rod. Graňák a Janček 

16:30 
+ Jozef a Paulína 

19:00 - birmovancov 
na úmysel kňaza 

SOBOTA 
25.9.2021 

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

18:00 
+ z rod. Kľuska a Hriň 

*** 

NEDEĽA 
26.9.2021 

26. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Svetový deň migrantov a utečencov 

7:30 
na úmysel kňaza 

7:45 
na úmysel kňaza 

9:00 
na úmysel kňaza 

10:30 
za ľud farnosti 

9:00 
+ Stanislav č. 147 

1. Aktuálne opatrenia: Okres Námestovo je v oranžovej farbe. Na všetky omše uplatníme opatrenia 
Základ, čo znamená, že do kostola môže vstúpiť ktokoľvek. V interiéri kostola je 
obmedzené sedenie do 100 ľudí. 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 mladomanželia Fejovci, Bandíkovci a Voškovci po 50,- €. PBZ 
4. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 18: vedúca p. Kormaňáková Helena. 
5. Sviatosť oltárna bude vyložená na adoráciu v Lokci vo štvrtok po sv. omši do 19:30 hod a v Ťapešove 

v piatok do 18:00 hod. Posledných 15 minút bude moderovaná adorácia so spevom. 
6. Sv. omša s príhovorom pre birmovancov bude v Lokci v piatok a v Ťapešove vo štvrtok.  
7. Od štvrtku 23.9. sa začneme modliť na začiatku sv. omše ako prípravu na prijatie sviatosti 

birmovania Novénu k Duchu Svätému. Pozývame všetkých birmovancov. 



8. V sobotu 25.9. bude brigáda rodičov birmovancov od 8:00 hod. (upratanie skladu, pílenie dreva, 
maľovanie brány, oberanie jabĺk,...) 

9. Pred udelením birmovky chceme pre birmovancov pripraviť duchovnú kyticu. Vzadu v kostole budú 
lístky s menami birmovancov, z ktorých si môžete zobrať jeden a počas dvoch týždňov sa za neho 
modliť. Vyplnené lístky vyzbierame do 30. septembra a birmovanci ich dostanú v deň birmovky ako 
duchovný dar. 

10. Poďakovanie: Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou 
prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie patrí našim policajtom a 
vojakom, hasičom a zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili 
do realizácie tejto apoštolskej cesty. Ďakujeme za ústretovosť prezidentskej kancelárii, vláde Slovenskej 
republiky i miestnym samosprávam. Samozrejme, ďakujeme organizátorom, architektom, stavebníkom, 
kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj všetkým účinkujúcim. Ďakujeme tým, ktorí sa 
postarali o celú logistiku, ako aj tým, ktorí pomáhali zdravotne hendikepovaným osobám.  Osobitným 
spôsobom ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a ich koordinátorom, ktorí podali nesmierny výkon. 
Veľmi si všetku túto pomoc vážime a prosíme Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal. Svätý Otec 
svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do našej pôdy. Ďakujeme mu za to, a 
prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať bohatú úrodu pre duchovné dobro celej krajiny. 
Ešte raz: Pán Boh všetkým zaplať a požehnaj! 

11. Vyhlásenie charitatívnej zbierky pre Kubu: Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca 
rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu - 26. septembra 2021 - vo všetkých 
slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí 
návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, 
zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia 
narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo 
vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je 
podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Na budúcu nedeľu (26. 
septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a 
prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už 
vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme. 

12. Vo štvrtok 16.9.začal ďalší ročník Diecéznej školy viery venovaný otázkam Svätého písma. Materiály 
a prezentácia budú zverejnené na diecéznej webovej stránke. 
 

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. (3x). 
 

SLUŽBA DRUHÝM JE JEDINÁ CESTA K SKUTOČNEJ VEĽKOSTI  
Evanjeliový úryvok tejto nedele (Mk 9,30-37) približuje Krista, ktorý opúšťa zástup, aby mohol 

učeníkom nerušene vysvetliť svoju náuku. Učeníci však majú úplne iné starosti. Hádajú sa, kto z nich je 
väčší.  

Ježiš so svojimi učeníkmi sa vracia z okolia Cézarey Filipovej, kde zaznelo Petrovo vyznanie a 
smeruje do Kafarnauma, ktoré leží pri Galilejskom jazere.   

Veľkosť a bieda ľudskej slobody  

Evanjelista Marek zachytil tri predpovede Ježišovho utrpenia. Okolnosti prvej sme počuli minulú 
nedeľu a tretia sa nachádza v Mk 10,33-34. Spomedzi troch predpovedí je tá dnešná 
najkratšia: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane 
z mŕtvych.“ (Mk 9,31) Ide síce o krátke, ale výstižné vyjadrenie.  

Výraz „bude vydaný“ hovorí o tom, že Kristov osud bude ponechaný na slobodnom rozhodnutí 
ľudí. Výraz „do rúk“ vyjadruje ich aktívnu úlohu. Dielom ľudí bude Ježišova smrť. Potom však príde Boží 
zásah – „vstane z mŕtvych“.    



Boh ponecháva človeku slobodu a to až po jej extrémne dôsledky – zabitie Božieho Syna. Avšak 
Boh zjaví svoju moc, keď svojho Syna vzkriesi z mŕtvych. Vstupuje tam, kde končia akékoľvek ľudské 
schopnosti. Ide o veľké tajomstvo, ktoré učeníci nechápu a spýtať sa boja. Možno ešte v nich rezonuje 
tvrdá Ježišova odpoveď Petrovi, ktorý sa pokúsil vzniesť námietky.   

Božie správanie aj dnes vyvoláva pohoršenie. Čo je to za Otca, ktorý nezabráni smrti vlastného 
Syna? Sloboda človeka je neodvolateľný dar, ktorý Boh neodoberá ani vtedy, keď ho človek obráti proti 
Darcovi. Nie, nejde o Božiu bezmocnosť, ale skôr to hovorí o našej úbohosti a neochote žiť v pravej 
slobode. 

Francúzsky matematik, fyzik a filozof Blaise Pascal (1623 - 1662) to vystihol citátom: „Na svete všetko 
poukazuje alebo na úbohosť človeka alebo na Božie milosrdenstvo. Ukazuje alebo bezmocnosť človeka bez 
Boha, alebo silu človeka s Bohom.“ 

Neriešiť seba samých  

Keď Ježiš a učeníci prišli do cieľa svojej cesty, vošli pravdepodobne do Petrovho domu. Ježiš sa ich 
otvorene spýtal, o čom sa po ceste medzi sebou rozprávali. Učeníci zostali ticho. Už raz zmĺkli, keď 
nechápali Ježišovu predpoveď utrpenia. Teraz znova zostali v trápnom tichu, lebo zoči-voči  ceste kríža, 
riešili vlastnú dôležitosť. Išli spolu s Ježišom, kráčali tou istou cestou, počúvali ho, a predsa sa ich svety 
rozchádzajú. Ich pozornosť nepredstavuje Kristus, ale vlastné záujmy. 

 Je to tragédia, ktorá sa opakuje a hrozí spoločenstvu veriacich v každej dobe, keď Krista a jeho 
evanjelium odložíme bokom, keď nás zaujíma úplne niečo iné - my sami, naše postavenie, naše 
zabezpečenie.  

Najskôr dobro iných  

Ježiš však neláme nad učeníkmi palicu. Preberá ich tému rozhovoru a ponúka princíp, ktorý je 
normou pre akýkoľvek úrad v Cirkvi a v spoločnosti: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých 
a služobník všetkých.“ (Mk 9,35). V tomto prípade v gréckom texte pre výraz „služobník“ nie je použitý 
výraz „dulos“, čo znamená „otrok“, to znamená človek pozbavený slobody, ktorý je majetkom niekoho 
iného. V texte je použitý výraz „diakonos“, ktorý často označoval človeka, ktorý dohliadal pri stole, aby 
stolujúcim nič nechýbalo.  

V Ježišových očiach prvým nie je ten, kto sa stará, aby jemu nič nechýbalo, ale ktorý najskôr myslí 
na druhých, aby oni mali všetko potrebné. Ako sme sa neraz až príliš vzdialili od Ježišovho pohľadu. Tu je 
koreň všetkých spoločenských a cirkevných ťažkostí dneška.  

Objatie v Ježišovom mene   

Ježiš urobí pred učeníkmi dôležité gesto. Ježiš postaví medzi učeníkov dieťa a pred nimi ho objíme. 
Evanjelista Marek uvádza toto Ježišovo gesto spojené s požehnaním ešte aj v Mk 10,16.  

Objatie je hlboko ľudské gesto, ktoré vyjadruje lásku a starostlivosť. Pán Ježiš vysvetľuje svoje 
správanie, aby nevzniklo pokrivené vysvetlenie: „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa 
prijíma.“ (Mk 9,37) Dôraz sa kladie na spojenie „v mojom mene“. V Ježišovom Duchu a s Ježišovým 
úmyslom je to prirodzený a čistý ľudský prejav.   

Dieťa sa nedokáže postarať o seba. Potrebuje starostlivosť rodičov. Deti sú odkázané na ich lásku, 
obetavosť a starostlivosť. Byť rodičom znamená dať bokom vlastné záujmy a venovať sa telesnému, 
citovému a duchovnému dobru detí.  

Zo starostlivosti rodičov si majú vziať príklad aj Ježišovi učeníci. Majú dať bokom svoje túžby po 
vyniknutí, po veľkosti a učiť sa starostlivosti o dobro druhých, lebo je to práve (ne)ochota slúžiť druhým, 
ktorá vyjadruje našu úbohosť alebo našu veľkosť.   

autor: František Trstenský                zdroj: postoj.sk 

 

  



HELIKOPTÉRA 

Veľké, železné, lietajúce čudo, ktoré keď letí nad kohokoľvek hlavou, všetci sa obzerajú a ukazujú 
prstom. "Aha, helikoptéra." Je to ozaj zázračne, že sa taká kopa železa zo zeme zdvihne a letí. 

Krásne je ju z diaľky obdivovať, horšie je, keď helikoptéra odlieta, alebo pristáva. Vtedy byť blízko 
nie je vôbec príjemné. Robí obrovský hluk a vietor. Človek sa bojí, že ho odfúkne, ani nadýchnúť sa 
nemôže a nič, okrem hluku, nie je počuť. Jednoducho, kopec strachu.  

Helikoptérami v našich životoch by sme mohli nazvať všetko to, čo keď je ďaleko od nás, tak na to 
ukazujeme prstom, a akonáhle sa priblíži k nám, začíname sa báť. Napríklad na susedovu neveru 
ukazujeme prstom, tak isto, keď prepustia kamarátku z práce a jej syn je závislý od alkoholu, akonáhle sa 
také problémy začnú týkať nás, máme pocit, že nás to "odfúkne" zo sveta, nie sme schopní nič počuť a 
máme obrovský strach. Je to také strašné, ako keď pristáva vrtuľník. Mnoho iných príbehov z diaľky 
sledujeme, komentujeme, riešime, priam vyhľadávame nešťastné konce a rozprávame o nich, ako o 
hlavných témach dňa. Čím horšiu správu sa niekto dozvie, čím väčšiu tragédiu odsleduje, čím pikantnejšiu 
novinku vie, tým počúvanejším sa stáva. Ako na vrtuľník na oblohe s radosťou prstom ukazujeme na 
rodinu, v ktorej niekto mladý odišiel na večnosť, tiež na ženu, ktorej manžel, ešte pred omšou ide domov a 
má "za klobúkom", i na podnikateľa, ktorý podnikal a dopodnikal. Horšie je, keď "helikoptéra" 
nepríjemností a nešťastia zavíta k nám. Vtedy každému začína byť pekne horúco. Prichádza strach, 
neistota, bolesť, smútok či pocit krivdy. 

Vtedy myslíme, že nás to zo sveta odfúkne, nemôžme sa nadýchnuť, nič nepočujeme a túžime iba po 
jednom, aby vrtuľník tak, ako priletel a urobil nám zo života peklo, aby rýchlo odletel a aby nám bolo zase 
fajn. Aspoň tak fajn, ako nám bolo, kým nešťastie neprišlo. Sľubujeme sebe, všetkým navôkol a aj Bohu, 
že keď sa to skončí, budeme si všetko vážiť, na nikoho prstom neukazovať, a za všetko vždy ďakovať. Len 
nech už "helikoptéra", prosíííím, odletí, nech vietor utíchne, nech znova počujeme a, hlavne, nech nás to zo 
sveta nesfúkne. Potom pochopíme, že keď "vrtuľník" letel k susedom, a my sme prstom ukazovali a z 
diaľky sa na nešťastie pozerali, že to bola obrovská chyba. "Vrtuľník" priletí kedykoľvek a ku komukoľvek 
aj niekoľkokrát za život. Stále má inú podobu. Raz má podobu choroby, raz podobu obdobia bez peňazí, 
inokedy príde v podobe rozpadu vzťahov, niekedy má podobu alkoholizmu, závislosti, neúspechu či 
nevery. Stále, keď priletí, veľmi nás vyľaká. Veľmi. Vtedy máme pocit, že toto nedáme, neustojíme, 
nepredýchame, že nás to sfúkne zo sveta. Nie sme schopní nič povzbudivé počuť, pod náporom padáme k 
zemi a každá minúta, keď "vrtuľník" nešťastia svojou vrtuľou neúprosne krúti, sa nám zdá ako večnosť. 

PS: Ak priletí "vrtuľník" k susedom  a urobí poriadny vietor, neukazuj prstom, nekomentuj, 
ale rob, čo najlepšie vieš, pomáhaj, drž ich, aby nepadli k zemi, povzbudzuj, ale hlavne  pros Boha, 
aby ich obdaroval trpezlivosťou, aby im dal silu, aby im ukázal, že je väčší od každého "vrtuľníka", 
nech im pomôže vydržať a nech sú ochotní počúvať, čo im do uška šepká.  

PS 1: Každému vrtuľníku raz dôjde palivo a prestane robiť hluk a  vietor. Aj tomu 
najnatankovanejšiemu aj tomu najväčšiemu, aj tomu, ktorý nás vystraší na smrť. A potom opäť 
všetko stíchne, uspokojí sa, prebolí.  

PS 2: Stále, keď  uvidíš "vrtuľník" nad  kýmkoľvek, začni sa hneď modliť a netvár sa, že sa 
ťa to netýka. Aj k tebe raz priletí a modlitbu budeš veľmi potrebovať.   

TOP SPRÁVA DŇA: Boh je väčší od každého "vrtuľníka".  

zdroj: saletinirozkvet.webnode.sk 

 
 


