
 

FARSKÉ OZNAMY (31.10.2021 – 7.11.2021) 
31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
1.11.2021 

VŠETKÝCH SVÄTÝCH 
PRIKÁZANÝ SVIATOK 

7:30 – Očkovaní 
na úmysel kňaza 

7:45 – Očkovaní 
+ Eduard 

9:00 – Základ 
na úmysel kňaza 

10:30 - Očkovaní  
za ľud farnosti 

9:00 – Základ 
na úmysel kňaza 14:00 – Pohreb – OTP 

+ Ján Papán 
PRE PRÍBUZNÝCH 

UTOROK 
2.11.2021 

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH 
VERNÝCH ZOSNULÝCH 

7:00 - Základ 
na úmysel kňaza 

7:00 - Základ 
na úmysel kňaza 

15:00 – Očkovaní 
na úmysel kňaza 

16:30 – Očkovaní 
+ Vladislav Banas (1. výr) 18:00 – Očkovaní 

+ Juliana Kramarčíková  
(1. výr.) 

STREDA 
3.11.2021 

Streda 31. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 - Očkovaní 
+ Ignác Valčičák 

16:30 – Očkovaní 
+ Terézia a Anton Bakaľa a 

rodičia 

ŠTVRTOK 
4.11.2021 

Sv. Karola Borromejského, 
biskupa, spomienka 

18:00 - Očkovaní 
+ Mária Kubolková  

(1. výr.)  

16:30 – Očkovaní 
BPZ pre Máriu s rodinou 

PIATOK 
5.11.2021 

Piatok 31. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 - Očkovaní 
+ František Capek  

16:30 - Očkovaní 
+ za duše v očistci 

SOBOTA 
6.11.2021 

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

18:00 - Základ 
+ Žofia, Jarolím, Ladislav a 

rodičia 
*** 

NEDEĽA 
7.11.2021 

32. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 - Očkovaní 
na úmysel kňaza 

7:45 - Očkovaní 
+ z Ťapešova 

9:00 - Základ 
na úmysel kňaza 

10:30 - Očkovaní 
za ľud farnosti 

9:00 - Základ 
na úmysel kňaza 

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

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



1. Aktuálne opatrenia: Okres Námestovo je v čiernej 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 15 osôb a pre Ťapešovo 10 osôb. OTP znamená očkovaní; 
neočkovaní, ale testovaní; a po prekonaní covidu v počte pre Lokcu 25 osôb a pre Ťapešovo 20 osôb. 
Očkovaní znamená, že počet prítomných je obmedzený na 100 osôb. Deti do 12 rokov sa berú ako 
plne zaočkované. Tí, ktorí sa nedostanú do vnútra kostola alebo sú neočkovaní 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. Na kostol darovali z krstu Eliáša Palidera 50,- € a z pohrebu Eduarda Sochu 50,- €. PBZ 
4. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme sk. č. 23: vedúca p. Maťašová Vladka. PBZ  
5. Minulú nedeľu 24.10. bola Zbierka na misie. Vyzbieralo sa a odoslalo 1.900,- €. PBZ 
6. Dnes bude ružencová pobožnosť v Ťapešove o 14:00 hod. a v Lokci o 14:00 hod.  
7. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme takto: 

 Lokca: v stredu a piatok od 17:30 hod., v piatok od 17:00 hod. do sv. omše 
 Ťapešovo: v piatok od 15:30 hod. do sv. omše  

8. Chorých, ktorých chcete aby som navštívil, nahláste v sakristii: 
 Lokca: vo štvrtok od 8:00 hod. ulice nad hl. cestou a v piatok od 8:00 hod. ulice pod hl. cestou 
 Ťapešovo: v stredu od 8:00 hod. 

9. V utorok 2.11. sa uskutoční kampaň Sviečka za nenarodené deti. Spomeňme si v tento deň zapálením 
sviečky a modlitbou aj na nenarodené deti, ktoré zomreli ešte pred pôrodom. 

10. Pripomíname, že na základe Apoštolskej penitenciárie zo dňa 28.10.2021 je možné počas celého 
novembra 8 ľubovoľných dní získať úplné odpustky pre duše v očistci. Podmienky sú: sv. 
spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas 
Mária a Sláva Otcu), návšteva cintorína a modlitba za duše v očistci a treba vylúčiť akúkoľvek 
pripútanosť k hriechu, aj všednému. Rovnako môžu získať odpustky aj starí, chorí a všetci, ktorí 
z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, keď sa pomodlia pred obrazom Pána Ježiša a Panny 
Márie za duše v očistci. Podrobnejšie rozpísané podmienky nájdete v malých oznamoch. 

11. V priebehu týždňa prišli emailom bližšie informácie a podmienky pre púť do Sv. zeme pre tých, ktorí 
sa prihlásili. Nový termín púte je od 17. do 24. marca 2022. Prosím, aby ste na email odpovedali. Kto 
sa odhlási z púte, prosím, aby ste ma o tom informovali. 

 
NEODDELIŤ, ALE ANI NEZAMENIŤ PORADIE 

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Mk 12,28-34) ponúka text prvého a najväčšieho prikázania. 
Príkaz milovať Boha bol známy už v starozákonných textoch. Na prekvapenie však Ježiš k nemu pridáva 
druhé prikázanie, ktorým je láska k blížnemu.  

Vo vzťahu Boha a človeka predstavujú Božie prikázania dôležitú súčasť našej viery. Prostredníctvom 
prikázaní Boh ukazuje človeku cestu, ktorou má kráčať, keď chce žiť v súlade s Božou vôľou. Neraz sa stáva, 
že človek  vníma Božie prikázania ako bremeno, ktorého sa treba zbaviť, aby človek ostal „slobodným“. 
V skutočnosti ide o stratu zmyslu pre realitu, lebo nejestvuje spoločnosť, v ktorej by neplatili žiadne pravidlá 
a v ktorej by každý človek bol úplne nezávislý od všetkého a všetkých.  

Otázka zákonníka, ktoré prikázanie je najväčšie, zaznieva v prostredí jeruzalemského chrámu, miesta 
kultu a modlitby. Otázka odráža túžbu poznať, čomu vo vzťahu k Bohu má človek venovať tú najväčšiu 
pozornosť a starostlivosť.  
Láska k Bohu  

Príkaz lásky k Bohu uvádza starozákonná kniha Deuteronómium, ktorá je s Knihou žalmov a Knihou 
proroka Izaiáša najčastejšou citovanou starozákonnou knihou  v Novom zákone. Chcem však upozorniť, že 
celý starozákonný príkaz začína zvolaním: „Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! A ty budeš 
milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou.“  (Dt 6,4-5) 
Tieto slová sa dodnes modlia členovia židovského národa každé ráno a večer. Je to ich vyznanie viery. Je to 
princíp, od ktorého sa odvíja všetko ostatné. Nazýva sa „Šema“ podľa úvodného slovesa – šema – počúvaj! 



Ide o tak zásadné prikázanie, že v židovských domoch na zárubniach dverí je aj tento text uložený v malej 
nádobke, ktorá sa nazýva „mezuza“. Keď členovia rodiny odchádzajú alebo sa vracajú domov, vždy sa jej 
dotknú, aby si pripomenuli, že podľa tohto prikázania sa majú v živote správať.   

V hebrejskom jazyku sa slovo „jeden, jediný“ povie „echad“. Jestvuje podobné slovo „acher“, ktoré 
však znamená „iný, odlišný“. V hebrejskom jazyku je rozdiel medzi týmito dvoma slovami len v poslednom 
písmene d – r, ktoré sa v hebrejčine na seba veľmi podobajú, až sa neraz zamieňajú. Preto hebrejské rukopisy 
tohto prvého prikázania zvýraznili posledné písmeno  d (dalet), aby bolo jasné, že Pán je „jediný“ – echad a 
niet nejakého „iného“ – acher. Aj táto drobná gramatická poznámka nám ponúka hlboké duchovné posolstvo. 
Nedovoľme, aby okrem Boha, ktorý je Otcom Ježiša Krista, bol v našom živote nejaký iný, ďalší boh! 
Buďme aj my počúvajúcimi na Božie slovo. Nech uši nášho srdca načúvajú Boží hlas.   

Celý príkaz teda začína uistením, že Pán je náš Boh, že je jediným Pánom. Je to odkaz na Božiu lásku, 
na to, čo Boh vykonal v dejinách spásy Izraela. Božia láska k nám je vždy prvá. Príkaz lásky nie je 
nariadením, lebo láska sa nedá vynútiť. Je to naša odpoveď na Božiu lásku, ktorou nás neprestáva milovať.  
Láska k blížnemu  

Pán Ježiš k prvému a najväčšiemu prikázaniu pridáva hneď ďalšie: „Druhé je toto: ‚Milovať budeš 
svojho blížneho ako seba samého!‘“ (Mk 12,31) Aj toto prikázanie má svoj pôvod v Starom zákone, 
konkrétne v knihe Levitikus 19,18. Ježišovou „novinkou“ je, že ich vzájomne prepája. Jestvuje súvis medzi 
„milovať budeš tvojho Boha“ a „milovať budeš tvojho blížneho“. Láska k blížnemu je viditeľným dôkazom 
toho, že naša láska k Bohu je autentická, ako nekompromisne upozorňuje autor Prvého Jánovho listu „Ak 
niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, 
nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.“ (1 Jn 4,20)  

Ježiš v odpovedi zákonníkovi jasne hovorí, že láska k Bohu je prvým a láska k blížnemu druhým 
prikázaním. Navzájom ich teda nemáme od seba ani oddeľovať, ale ani nezamieňať poradie. Milovať 
blížneho totiž neznamená vo všetkom mu vyhovieť, ale znamená usilovať sa dať mu to, čo je skutočne dobré 
v Božích očiach. Milujúci rodičia nedajú deťom všetko, po čom ich deti túžia, lebo jestvujú veci a situácie, 
ktoré ich deťom môžu ublížiť. Múdre spoločenstvo a zodpovedná spoločnosť sa má usilovať dávať  svojim 
členom nie to, po čom každý z nich zatúži a zachce, ale čo skutočne osoží pre ich dobro a budovanie v súlade 
s Božou vôľou. Ak sa zo spoločnosti odstráni prvé prikázanie, tzn. odstránime Boha, vytvára sa zmätok, lebo 
našim vzťahom chýba pevný Princíp, od ktorého sa všetko odvíja.  

Duchovný odkaz je zrejmý. Prvé a najväčšie prikázanie kladie pred nás výzvu, aby sme neboli ani 
polovičatí, tretinoví, ani inak rozdelení ľudia, ale celým svojim bytím a celým svojim životom kládli Boha 
na prvé miesto. Jedine v tejto nerozdelenosti sa správnym spôsobom uskutočňuje láska k blížnemu.  
 

SME POZVANÍ K SVÄTOSTI VŠEDNÉHO DŇA 
Evanjeliový úryvok slávnosti Všetkých svätých (Mt 5,1-12) ponúka Ježišove blahoslavenstvá. 

Blahoslavenstvá menia ľudské parametre šťastia. Sú to kritériá šťastia postavené naruby. Nie mocní, bohatí 
a vplyvní sú v Božích očiach veľkí, ale tí, ktorí sú neraz v očiach tohto sveta slabí, bezvýznamní a chudobní.  

Blahoslavenstvá stoja na úplnom začiatku prvej Ježišovej reči v Matúšovom evanjeliu, ktorá patrí 
medzi kľúčové časti celého Svätého písma a každého, kto práve číta tieto riadky, pozývam k prečítaniu 
všetkých jej troch kapitol, tzn. 5. až 7. kapitoly. Blahoslavenstvá sú teda vstupnou bránou, cez ktorú prejdeme 
do centra náuky, kde Ježiš hovorí o modlitbe, pôste a almužne ako o pilieroch nábožnosti, kde učí svojich 
nasledovníkov modlitbu Otčenáš, ktorá je vzorom každej ľudskej modlitby. Pán upozorňuje učeníkov, že 
majú byť svetlom a soľou pre tento svet a múdrymi staviteľmi, ktorí dom svojho života budujú na skale, 
ktorou je Kristovo evanjelium.   
Šťastie z Božieho pohľadu   

V gréckom starovekom svete výraz makários – blahoslavený označoval bohov a neskôr aj ľudí, ktorí 
sú šťastne žijúci na druhom svete. V tomto význame použil daný výraz už slávny grécky spisovateľ Homér 
(asi 9. storočie pred Kr.). Z pohľadu bohov byť makários – byť blahoslavený znamenalo byť nesmrteľný. 
Keď sa toto slovo používalo na označenie ľudí na zemi, myslelo sa tým pozemské šťastie: bohatstvo, úspech, 



dobrá manželka a deti, život bez problémov a utrpenia. Tento význam však určite nie je obsahom Ježišových 
blahoslavenstiev.  

V Novom zákone sa výraz blahoslavený nachádza 50-krát. Nikdy však takto nebýva označený Boh. 
Blahoslavenstvo sa vzťahuje na človeka. Pán Ježiš povie Petrovi, ktorý vyznal jeho božstvo:  „Blahoslavený 
si, Šimon...“ (Mt 16,17) Alžbeta naplnená Ducham Svätým vyhlási o svojej príbuznej Márii, ktorá ju prišla 
navštíviť: „A blahoslavená je tá, ktorá uverila...“ (Lk 1,45) Ježiš blahoslaví tých, ktorí sa usilujú žiť podľa 
Božej vôle: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“ (Lk 11,28) Podľa Svätého 
písma byť blahoslavený znamená kráčať po ceste nasmerovanej k Bohu. Je to oslobodenie sa od nezdravej 
naviazanosti o zabezpečenie vlastného života. Práve to robí človeka slobodným, aby počúval Boha, plnil jeho 
vôľu, aby slúžil druhému. Bernhard Häring (1912-1998) to výstižne charakterizoval slovami: „Nemôžeme 
byť Kristovými učeníkmi – žiť blahoslavenstvá – a zároveň sa podieľať na akomkoľvek postoji alebo 
skutku, ktorý je v rozpore s kráľovstvom lásky, pokoja, milosrdenstva a spravodlivosti.“ 
Istá cesta k svätosti 

Pápež František vo svojej exhortácii o povolaní k svätosti v súčasnom svete Gaudete et exultate 
o Ježišových blahoslavenstvách hovorí: „Ak si niekto z nás kladie otázku „Čo treba robiť, aby sa človek stal 
dobrým kresťanom?“, odpoveď je jednoduchá: treba robiť, každý svojím spôsobom to, čo hovorí Ježiš v reči 
o blahoslavenstvách. V nich sa črtá tvár Majstra, a my sme povolaní na to, aby táto tvár „presvitala“ do 
každodennosti našich životov.“  
autor: František Trstenský                zdroj: postoj.sk 

 


