
6. V pondelok 18.10. sa naša farnosť zapojí do medzinárodnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec za 
mier a jednotu vo svete. Ako povedal pátar Pio: „Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa 
zmení“.  

7. Vo štvrtok 21.10. bude pokračovanie Diecéznej školy viery vo farskom kostole v Námestove. 
Materiály a prezentácia budú zverejnené na diecéznej webovej stránke.  

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. Na budúcu nedeľu 24.10. je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Po svätých omšiach bude 
celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú 
najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete. 
Za vaše milodary vopred srdečné Pán Boh zaplať. 

10. 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. 

11. Srdečne Vás pozývame zapojiť sa do synody, ktorú Svätý Otec František slávnostne otvoril v nedeľu 
10. októbra a v našich diecézach i na celom svete sa začína v nedeľu 17. októbra 2021. Prvé informácie 
môžete nájsť na webstránke www.synoda.sk. 

12. 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. 

13. 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. 
 

BYŤ SLUHOM VŠETKÝCH, NIE FUNKCIONÁROM 
Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Mk 10,35-45) ukazuje, že túžba po výhodných postoch 

pokúšala aj samotných apoštolov. Jakub a Ján žiadajú od Ježiša, aby im dvom pridelil vo večnosti 
privilegované pozície, najlepšie hneď po jeho pravici a ľavici.  

Jakub a Ján spolu s Petrom boli privilegovanými v skupine apoštolov. Patrili do štvorice prvých 
povolaných apoštolov (porov Mk 1,16-20). Len oni boli prítomní pri vzkriesení Jairovej dcéry (porov. Mk 
5,37), pri Ježišovom premenení na vrchu (Mk 9,2) a len oni budú svedkami Ježišovej agónie 
v Getsemanskej záhrade (porov. Mk 14,33). Možno práve tento pocit a skutočnosť, že videli množstvo 
Ježišových zázrakov im dodal odvahu predniesť žiadosť a to nie hocijakú, ale rovno tú najväčšiu možnú: 
„Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ (Mk 10,37) Už nechcú medzi 
sebou diskutovať, kto z nich je väčší (Mk 9,33-34), ale očakávajú, že samotný Ježiš sa postará o ich 
budúcnosť. 
Jestvuje len jedna cesta nasledovania Krista   

Istým spôsobom je naivita dvoch apoštolov pochopiteľná. Jakub a Ján sú si istí, že nasledovanie 
Ježiša im zaručí slávu. Veď Ježiš hovoril o príchode Syna človeka v sláve (porov. Mk 8,38). Dúfali, že už 
čoskoro Kristus prejaví svoju moc, bude nad všetkým vládnuť a oni nevyjdú naprázdno. Avšak Jakub a Ján 
ani len netušia, že ich Majster má úplne inú predstavu o charaktere tejto slávy a o ceste, ktorá k nej vedie. 

Dvaja apoštoli si však neuvedomili dve zásadné veci. Nasledovať Ježiša do slávy znamená 
nasledovať ho na ceste utrpenia. Sláva a kríž nie sú dve nezávislé cesty. Jestvuje iba jediná cesta 
nasledovania Krista, ktoré môžeme vyjadriť Pavlovým zvolaním v Liste Galaťanom: „Ja sa nechcem 
chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista.“ (Gal 6,14) Obraz Krista zbaveného kríža je 
neúplný a falošný. Žiaľ, aj v dnešnej dobe jestvujú snahy vytvoriť z Kristovho evanjelia tzv. „wellness 
náboženstvo“, ktoré od človeka nič nežiada. Druhým zásadným posolstvom je, že Kristovi v našom živote 
patrí centrálne miesto. Všetko ostatné máme ponechať na rozhodnutie Všemohúceho Boha. 


