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FARSKÉ OZNAMY (10.10.2021 – 17.10.2021) 
28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
11.10.2021 

Sv. Jána XXIII., pápeža 
ľub. spomienka 

17:30 – detská - OTP 
+ Anton Michalčík (1. výr.) 

***  

UTOROK 
12.10.2021 

Utorok 28. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 - Očkovaní 
+ Jozef a Anna Kunocha 

16:30 – detská - OTP 
+ Stanislav a Emília Uchal 

STREDA 
13.10.2021 

Streda 28. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

7:00 - Základ 
+ Ján, Mária a Peter 

Kunocha 
*** 

ŠTVRTOK 
14.10.2021 

Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 - Očkovaní 
BPZ pre Máriu  

16:30 - OTP 
+ Augustín a Anna Kyseľ 

PIATOK 
15.10.2021 

Sv. Terézie od Ježiša, panny 
a učiteľky Cirkvi, spomienka 

18:00 - Očkovaní 
+ z rod. Kormaňák, Vajdiar 

a Bakoš  

16:30 - OTP 
+ Štefan a Paulína Prčina a 

deti 

SOBOTA 
16.10.2021 

Sv. Margity Márie Alacoque, 
panny ľub. spomienka  
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

15:00 – sobášna 
LEN PRE POZVANÝCH 

*** 
18:00 – Základ 

+ Katarína Rabčanová  
(1. výr.)  

NEDEĽA 
17.10.2021 

29. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 - Očkovaní 
+ Emil Podolák a rodičia 

Jadroňoví 7:45 - Očkovaní 
na úmysel kňaza 

9:00 - OTP 
na úmysel kňaza 

10:30 - Očkovaní 
za ľud farnosti 

9:00 - OTP 
na úmysel kňaza 

1. Aktuálne opatrenia: Okres Námestovo je v bordovej farbe. V interiéri je potrebné mať 
respirátor, teda aj v kostole. Na sv. omšiach uplatníme opatrenia režim Základ, režim OTP 
a režim očkovaní. Základ znamená, že môže prísť ktokoľvek, ale odporúčame hlavne 
neočkovaným a zároveň netestovaným v počte pre Lokcu 25 osôb a pre Ťapešovo 20 osôb. OTP 
znamená očkovaní; neočkovaní, ale testovaní; a po prekonaní covidu v počte max. 50 osôb. 
Očkovaní znamená, že počet prítomných je bez limitu. Deti do 12 rokov sa berú ako plne 
zaočkované. Tí, ktorí sa nedostanú do vnútra kostola, alebo sú neočkovaní a zároveň netestovaní, 
môžu byť prítomní v okolí kostola, kde sa im počas sv. omše prinesie sv. prijímanie. 

2. Prosíme o dodržiavanie protipandemických opatrení v interiéri: R-O-R (respirátor-odstupy-ruky).  
3. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme sk. č. 20: vedúca p. Slovíková Marcela. PBZ 
4. Dnes 10.10. bude ružencová pobožnosť v Ťapešove o 13:00 hod. a v Lokci o 14:00 hod.  
5. Počas októbra máme Októbrové ružencové pobožnosti: 



 Lokca: večerné sv. omše začíname modlitbou ruženca. 
 Ťapešovo: večerné sv. omše začíname modlitbou ruženca, keď sv. omša nie je, tak o 18:00 hod. 

6. Úplné odpustky môžu za obvyklých podmienok získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke, 
alebo v rodine alebo na nábožnom združení. 

7. Počas mesiaca október pre deti prebiehať Októbrová aktivita. Za účasť na ruženci dostanú nálepky, 
z ktorých si vytvoria ružencový plagát  

8. Sviatosť oltárna bude vyložená na adoráciu v Lokci vo štvrtok po sv. omši do 19:30 hod a v Ťapešove 
tiež vo štvrtok do 18:00 hod. Posledných cca 15 minút bude moderovaná adorácia so spevom. 

9. Členovia Spolku svätého Vojtecha si môžu prevziať kalendár a podielovú knihu u p. Milana 
Rončáka č. d. 324. Členský poplatok na rok je 8,- €. V ponuke sú aj nástenné a stolové kalendáre. 

10. Fórum života organizuje Sviečku za nenarodené deti s mottom: Rozsvieťme Slovensko! Preto vás 
pozýva v čase okolo 2. novembra na zapálenie sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na 
cintorínoch a k modlitbe. Sviečku si môžete zakúpiť v zadnej časti kostola, cena malej plastovej je 1 
euro a sklenenej voňavej je 5 eur. Aj tentokrát je možné sviečku zapáliť aj online na webstránke 
www.sviecka.forumzivota.sk. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Viac informácií 
nájdete na spomínanej stránke. Fórum života vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať všetkým 
podporovateľom. 

11. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých "urobiť jeseň ešte krajšou." Inšpirovaní 
encyklikou pp. Františka - Laudato Si sa chce konkrétne pripojiť k starostlivosti o náš spoločný 
domov. Kampaň pod názvom RE246 renew ("riňiu") má za cieľ spoločnými silami vyzbierať z 
prírody 246 vriec odpadu. Viac info na nástenke, alebo webstránke www.komisia.sk. 

12. V sobotu sa uskutočnil animátorský kurz na ktorom sa zúčastnil p. Tomáš. Touto cestou vás pozdravuje 
a sprostredkúva aj pozdrav od p. Jhona. Ďakujú za vašu podporu v projekte Adopcia na diaľku, ktorá 
neustále prebieha a pomáha deťom. Uisťujú, že keď sa bude dať, prídu osobne porozprávať 
o konkrétnej pomoci deťom, ktorá bola poskytnutá vďaka vašim milodarom. PBZ  
 

ŽIŤ PODĽA EVANJELIA ALEBO RADŠEJ PREJSŤ UCHOM IHLY?  
Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Mk 10,17-30) otvára otázka bohatého človeka, ako je možné 

získať večný život. Ježiš v odpovedi naznačuje, že ide o náročnú úlohu. Definitívnym cieľom jeho 
učeníkov je však práve večnosť, a preto pre jej získanie majú nastaviť svoje životné priority.  

Nedeľný úryvok má tri časti. V prvej (Mk 10,17-22) prebieha rozhovor medzi Ježišom a boháčom. 
V druhej časti (Mk 10,23-27) Ježiš upozorňuje prekvapených učeníkov na nebezpečenstvo bohatstva v úsilí 
vojsť do Božieho kráľovstva. Napokon tretiu časť tvorí Ježišova odpoveď Petrovi (Mk 10,28-30), v ktorej 
ho uisťuje, že tí, ktorí sa rozhodli pre Božie kráľovstvo opustiť všetko, neprídu o svoju odmenu.   
Dve dosky Desatora  

Ježiša vyhľadávali chorí, aby ich uzdravil, malomocní, aby ich vyliečil. Teraz prichádza bohatý 
človek z úplne iných dôvodov. Túži po večnom živote.  Jeho správanie (pribehne k Ježišovi, kľakol si pred 
ním, oslovuje ho „učiteľ dobrý“) naznačuje, že otázka spásy bola pre neho mimoriadne dôležitá a že práve 
od Ježiša očakával uspokojujúcu odpoveď. Reakcia Pána Ježiša však rýchlo schladí očakávania boháča. 
Samotné oslovenie „učiteľ dobrý“ nestačí. Kristus sa pýta na motív, pre ktorý ho takto oslovuje: „Prečo ma 
nazývaš dobrým?“ (Mk 10,18) Neodmieta, žeby nenapĺňal obsah oslovenia, ale pýtajúci si musí byť 
vedomý Ježišovho vzťahu s Bohom.  S akými pohnútkami prichádzame my k Ježišovi? Vyhľadávame ho 
vôbec? Čo od neho očakávame? Túžime po spáse? Zodpovedá náš život tejto túžbe?   

Ježiš odpovedá poukázaním na Desatoro. Vieme, že Desatoro sa delí na dve časti. Prvá časť – prvá 
doska - obsahuje prvé tri prikázania zamerané na Boha. Druhá časť – druhá doska – obsahuje sedem 
prikázaní zameraných na blížneho. Pán Ježiš menuje len niektoré prikázania, pričom všetky sa týkajú 
vzťahu k blížnemu, tzn. druhej dosky. Cesta k Bohu vedie len cez naše vzťahy s blížnymi. Vtedy 
vyznávame, že iba Boh je jediným dobrým a napĺňame prikázania prvej dosky Desatora. Ak si myslíme, že 
našu spoločnosť spravíme lepšou a slušnejšou bez Desatora, hlboko sa mýlime. Rovnako sa mýlime, ak si 
myslíme, že z Desatora stačí dodržiavať len niektoré prikázania. S Dostojevským platí „Keď niet Boha, 
všetko je dovolené.“  



Boháčovi, ktorý od mladosti zachovával prikázania a veľmi túži po spáse, chýbajú už len tri 
posledné tri kroky: „predaj všetko, čo máš“, „rozdaj chudobným“ , „nasleduj ma.“ Teraz je priestor pre 
úvahu nad našim vlastným životom. Môžeme my povedať o našom zachovávaní Desatora: „Učiteľ, toto 
všetko som zachovával od svojej mladosti“ (Mk 10,20)? Koľko nám chýba krokov k Ježišovi? Ktoré sú 
to v mojom prípade?  
Človeku nie, ale Bohu je všetko možné  

V krátkom slede Ježiš dvakrát vyriekne zvolanie „ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva.“ (Mk 
10,23-24) A zopakuje ho ešte aj tretíkrát s použitím efektného príkladu ťavy a ucha ihly. Niektorí biblisti sa 
snažia príklad vysvetliť tvrdením o malej úzkej  bráne v jeruzalemskom chráme s týmto názvom. Jej 
existencia sa však historicky nepotvrdila. Prihováram sa za to, aby sme zvolený príklad vnímali ako 
metaforu - obrazné prirovnanie, ktoré bolo v tom čase v židovstve veľmi časté a obľúbené. Nie je však 
vylúčené, že bolo inšpirované skúsenosťou s mestskými bránami, ktoré mohli mať ešte menšiu bránu pre 
peších.    

V časoch Ježiša Krista bola ťava jedným z najväčších zvierat a ucho ihly zase najmenším otvorom. 
Použitý názorný kontrast prestrašil učeníkov, ktorí sa pýtajú, či je pre človeka spása vôbec dosiahnuteľná. 
Učeníci cítia, že to už nie je len problém boháča, ale aj ich samotných. Ježiš obracia zrak svojich učeníkov 
k Bohu. Ak budú k všetkému v živote, aj k vlastnej spáse, pristupovať bez Boha, nikdy ju nedosiahnu. 
Spása pochádza jedine od Boha a jedine s ním je aj skutočná a reálne dosiahnuteľná.  
Vytrvať pri Ježišovi  

Slova sa ujíma Peter. Zameriava pozornosť na samotných učeníkov, ktorí na ceste nasledovania 
Krista opustili všetko. Ježiš upokojuje svojich nasledovníkov a podáva uistenie, ktoré platí pre každého, kto 
sa rozhodol ísť Ježišovou cestou. Nemáme pred sebou uistenie človeka, ale samotného Boha. Dôležité je 
stotožnenie sa Ježiša s evanjeliom „pre mňa a pre evanjelium.“ (Mk 10,29) Medzi Ježišovou osobou a jeho 
posolstvom je neoddeliteľná jednota. Nie je možné nasledovať Krista a ignorovať náuku, ktorú priniesol.   

Aj na našej ceste života podľa hodnôt Kristovho evanjelia nás niekedy prepadne neistota, možno sa 
nás zmocnia pochybnosti ako Ježišových učeníkov. S Božou pomocou a jedine s ňou však dokážeme 
vytrvať na ceste k večnému životu. Učeníci zostali otrasení, ale neodišli od Krista. Boháč odišiel a to aj 
napriek Ježišovmu láskavému pohľadu. Zoči-voči otrasom, ktoré prežívame v Cirkvi, vytrvajme pri 
Ježišovi a jeho Cirkvi. Je to jediná cesta. 
autor: František Trstenský                zdroj: postoj.sk 
 

HISTÓRIA RUŽENCA 
Modlitba posvätného ruženca mala dlhší vývoj, vznikala skoro šesť storočí. 
Počiatky tejto modlitby siahajú do 11. storočia, keď sa mnísi v kláštoroch modlili breviár, ktorého 

súčasťou bolo 150 žalmov. Nie všetci mnísi však vedeli čítať, preto sa ako náhradu modlili 150 otčenášov. 
Táto modlitba sa rozšírila z kláštorov aj medzi veriacich laikov a stala sa veľmi obľúbenou. Dokazuje to aj 
skutočnosť, že jedna ulica v Londýne sa v tom období volala Pater Noster Row. Už v 12. storočí v nej 
bývali ľudia, ktorí vyrábali pomôcku na túto modlitbu – zrnká spojené niťou do jedného celku. 

V 12. storočí sa medzi rehoľníkmi a mníchmi objavujú veľkí mariánski ctitelia, medzi nimi najmä 
Bernard z Clairvaux. V tom čase boli otčenáše nahradené modlitbou Zdravas, Mária. Táto modlitba sa 
začala nazývať žaltárom Panny Márie, keďže sa skladala zo 150 zdravasov. Treba dodať, že v tomto 
storočí Zdravas pozostával len z prvej, biblickej časti. Až v 16. storočí pápež Pius V. schválil aj nám 
známu druhú časť. 

Koncom 12. storočia a v priebehu ďalších dvoch storočí sa modlitba žaltára Panny Márie dostala 
trochu do úzadia. Ľudí trápili morové epidémie a aj v cirkvi bolo viacero problémov ako trojpápežstvo, 
avignonské zajatie a podobne. 

Ozajstný rozkvet modlitby ruženca sa začal v 15. storočí a podieľali sa na ňom najmä traja 
muži. 



Kartuzián Henrich Kalkarský začal za prvou časťou Zdravasu dopĺňať rôzne invokácie, krátke 
zamyslenia zo života Pána Ježiša alebo Panny Márie. Vytvoril až 150 týchto zamyslení, čo bolo ťažké na 
zapamätanie. 

Ďalší kartuzián Dominik Pruský ich zredukoval na 50 a ako prvý ich aj zapísal. 
Zásadnú vec vo vývoji ruženca urobil dominikán blahoslavený Alan de la Roche, ktorý 150 

zdravasov rozdelil na 15 desiatkov. Každý sa začínal otčenášom, potom nasledovalo 10 x Zdravas, pričom 
každý Zdravas bol zakončený invokáciou. Bl. Alan ako prvý rozdelil spomínaných 15 desiatkov na tri 
skupiny – prvých päť desiatkov tvorili tajomstvá vtelenia, ďalších päť tajomstvá umučenia a posledných 
päť tajomstvá zmŕtvychvstania, čo bol akýsi zárodok ruženca radostného, bolestného a slávnostného. Tento 
dominikán zomrel v roku 1475 a vieme, že už v roku 1483 existovalo ružencové bratstvo v nemeckom 
Ulme, ktoré používalo také ružencové tajomstvá, ako ich poznáme my dnes. 

Definícia modlitby ruženca prišla v 16. storočí za pontifikátu Pia V., ktorý roku 1569 vydal 
bulu Consueverunt Romani Pontifices, kde ako prvý pápež definoval ruženec. Od buly Pia V. sa modlitba 
ruženca viac-menej nemenila. Poslednú zmenu urobil práve Ján Pavol II., keď v roku 2002 zaviedol 
ruženec svetla, ktorý obsahuje tajomstvá z verejného pôsobenia Pána Ježiša. 

Podľa mnohých legiend Panna Mária odovzdala ruženec sv. Dominikovi Guzmánovi, ktorý žil v 13. 
storočí. No táto skutočnosť nie je historicky udržateľná. Fakt, že Panna Mária odovzdala modlitbu ruženca 
sv. Dominikovi, rozšíril najmä dominikán Alan de la Roche. Je však historicky potvrdené, že v jeho dobe 
(15. storočie) boli dominikáni najhorlivejší ohlasovatelia a šíritelia modlitby ruženca, preto bl. Alan túto 
skutočnosť projektoval na zakladateľa Rehole kazateľov (dominikánov). 

Ruženec je rozjímavá modlitba, zameraná na uvažovanie nad Božím slovom. Jednotlivé tajomstvá 
ruženca sa totiž opierajú o Sväté písmo. Zároveň je to modlitba, ktorou si uctievame Pannu Máriu. Ako 
vieme, sv. Dominik Guzmán bol veľkým mariánskym ctiteľom a taktiež bol fascinovaný Božím slovom. 
Bol to teda muž uvažovania nad Božím slovom a súčasne muž, ktorý bol oddaným synom Panny Márie. 
Keďže oba tieto prvky patria k podstate modlitby ruženca, v tomto zmysle sv. Dominika môžeme 
považovať skutočne za duchovného pôvodcu modlitby ruženca. 

Pravda je, že po ustálení modlitby ruženca koncom 15. storočia to boli práve dominikáni, ktorí sa 
túto modlitbu snažili rozšíriť medzi ľuďmi. A v tejto snahe pokračujú aj v súčasnosti. 

zdroj: dmc.sk 
 

SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI  
Fórum života aj tento rok organizuje už tradičnú Sviečku za nenarodené deti. Cieľom je pripomenúť 

si všetky deti, ktoré sa nemohli narodiť. Preto pozývame všetkých ľudí, aby si v tomto čase okolo 2. 
novembra zapálili sviečku na cintorínoch, v oknách svojich domov či pri pamätníkoch nenarodeným 
deťom. Spoločne zapáľme sviečku za nenarodené deti a rozsvieťme Slovensko!  

V rámci podujatia sa dajú kúpiť sviečky za nenarodené deti – a to plastová v cene 1€, či sklenená v 
cene 5€. Sviečky sa budú predávať v niektorých farnostiach najmä okolo 2. novembra – bude to však 
závisieť od pandemickej situácie. Tento rok bude možné už po 3- krát zapáliť online sviečku na stránke 
www.svieka.forumzivota.sk, kde ju môžete umiestniť kdekoľvek na Slovensku či vo svete, stačí zadať 
adresu na akom mieste chcete aby horela. Fórum života a jeho projekty je možné podporiť aj zaslaním 
darcovskej SMS správy s textom SMS SVIECKA na číslo 877. 

Zakúpením sviečky podporíte projekty a činnosť Fóra života a to: 
 konkrétne riešenia ťažkých životných situácií tehotných matiek, dievčat, rodín a jednotlivcov 

(Zachráňme životy, Poradňa Alexis, Centrum konkrétnej pomoci FEMINA), 
 centrá pre rodinu, kde nájdu pomoc ľudia v núdzi (Sieť pomoci), 
 informačné kampane, ktoré scitlivujú spoločnosť v témach ochrany počatého života (25. marec – Deň 

počatého dieťaťa, Sviečka za nenarodené deti), 
 vydavateľskú činnosť a vzdelávanie detí, mládeže aj dospelých (návštevy škôl, prednášky, konferencie 

a publikácie), 
Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom a podporovateľom, ktorým spolu s nami 

záleží na dôstojnom živote pre všetkých.  


