
 

FARSKÉ OZNAMY (14.11.2021 – 21.11.2021) 
33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
15.11.2021 

Pondelok 33. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

17:30 – detská - Očkovaní 
+ Jozef a Terézia Balák a 

rodičia 
*** 

UTOROK 
16.11.2021 

Utorok 33. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 - Očkovaní 
+ Jozef a Žofia Svoboda 

16:30 – detská - Očkovaní 
BPZ pre rodinu č. 113 

STREDA 
17.11.2021 

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky 
spomienka 

7:00 - Základ 
na úmysel kňaza 

*** 

ŠTVRTOK 
18.11.2021 

Štvrtok 33. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 - Očkovaní 
+ Jozef a Rozália 

16:30 – Očkovaní 
BPZ pre rod. Jančigovú 

PIATOK 
19.11.2021 

Piatok 33. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 - Očkovaní 
+ Jozef a Žofia Jadáš  

16:30 - Očkovaní 
+ Milan a Miroslav 

SOBOTA 
20.11.2021 

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

18:00 - Základ 
+ Jozef Maslan 

*** 

NEDEĽA 
21.11.2021 

34. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

KRISTA KRÁĽA 

7:30 - Očkovaní 
na úmysel kňaza 

7:45 - Očkovaní 
na úmysel kňaza 

9:00 - Základ 
na úmysel kňaza 

10:30 – Očkovaní 
Vysielaná 

za ľud farnosti 

9:00 - Základ 
+ Veronika Prčinová  

(30. deň) 

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. 

2. Prosíme o dodržiavanie protipandemických opatrení v interiéri: R-O-R (respirátor-odstupy-ruky). 
3. V nedeľu sa bude vysielať sv. omša z farského kostola o 10:30 hod. 
4. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme sk. č. 25: vedúca p. Fejová Marta. PBZ  
5. Na kostol darovali z krstu Miriam Majdovej 70,- €. PBZ 
6. Pripomíname, že do konca novembra je možné získať úplné odpustky pre duše v očistci za obvyklých 

podmienok. 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.  

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. Chcem vás poprosiť, aby sme i nasledujúce piatky ako farnosť zvlášť konali pokánie za zmiernenie 
pandémie. Obetujme svoje modlitby, pôsty, choroby za zmiernenie pandémie, zdravotníkov, chorých, 
odčinenie hriechov a obrátenie hriešnikov. 

8. Na budúcu nedeľu 22.11. je slávnosť Krista Kráľa a v našich kostoloch sa bude konať obnova 
zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom 
recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže za obvyklých podmienok získať úplné 
odpustky. 

9. Oznamujeme snúbencom, že je už možné prihlásiť sa na Kurzy prípravy na manželstvo na budúci 
rok. Termíny kurzov pre Spišskú diecézu, ale aj pre celé Slovensko, nájdete na webstránke 
domanzelstva.sk. 

 

ČOKOĽVEK ROBÍŠ, ROB MÚDRO, PAMÄTAJ NA KONIEC 
Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Mk 13,24-32) zaznieva pred poslednou nedeľou tohto 

liturgického roka. Je to vlastne aj istá rozlúčka s Evanjeliom podľa Marka, lebo vstupom do Adventu začneme 
aj nový liturgický rok, v ktorom nás bude sprevádzať najmä Evanjelium podľa Lukáša. 

Hoci svojim obsahom dnešný úryvok hovorí o druhom príchode Božieho Syna, ponúka usmernenia 
pre terajší prítomný život.    

Na malom priestore niekoľkých veršov je vložené veľké množstvo starozákonných obrazov. Výrazy 
o zatmení slnka  a mesiaca nachádzame už v knihách proroka Izaiáša 13,10 a Joela 2,10; 3,4; 4,15. Otras 
nebies a zeme sa spomína v Knihe proroka Agea 2,6 a 10. Druhý príchod Božieho Syna je opísaný slovníkom 
Knihy proroka Daniela 7,13.  
Sme pozvaní, nie nútení  

Ide o tzv. apokalyptický slovník, ktorý začína už v prorockej literatúre Starého zákona, naplno sa 
prejaví v starozákonnej Knihe proroka Daniela, ale má svoje pokračovanie aj v novozákonných spisoch. 
Nachádzame ho napríklad v obidvoch Pavlových listoch Solúnčanom, avšak novozákonnou apokalyptickou 
knihou „par excelence“ je Jánova apokalypsa. Apokalyptický jazyk nájdeme aj v evanjeliových textoch. 
Okrem tejto 13. kapitoly Markovho evanjelia je to najmä v Mt 24-25 a Lk 21.  

Cieľom použitých obrazov a slovníka je Boží apel na morálne hodnoty v živote Ježišových 
nasledovníkov s dôrazom na vernosť a vytrvalosť pri plnení Božej vôle aj uprostred skúšok 
a prenasledovania.   

Možno znie prekvapivo výrok, že anjeli zhromaždia iba vyvolených. Snáď je to narážka na 
predurčenie? Vôbec nie! Tieto Ježišove slová je potrebné čítať v kontexte ďalších jeho výrokov v Markovom 
evanjeliu. Pre zmenu v Mk 8,38 Pán Ježiš hovorí iba o takom, kto sa bude za neho hanbiť pred ľuďmi, „za 
toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi“.  

Vo vzájomnom prepojení týchto výrokov rozumieme posolstvu. Tých, ktorí svojím životom 
nevyznávali Krista, ktorí sa rozhodli ho odmietnuť, anjeli nezhromaždia. Termín „vyvolení“ teda neznamená 
„vopred predurčení“, ale „pozvaní“ na základe toho, že sami sa rozhodli pre Krista. Aj my sme pozvaní, nie 
donútení, prijať Krista. Ako sa rozhodneme?  
Vnímavosť na prítomnosť   

Kým doteraz Ježiš hovoril učeníkom skôr o budúcnosti, teraz ich učí, ako sa majú správať 
v prítomnosti. Robí to na príklade figovníka. Keď na jar na figovníku vychádza lístie, každý rozumný človek 
vie, že príde leto, hoci ho teraz ešte nevidí. Z viditeľných vecí dokážeme odvodiť aj tie veci, ktoré sú reálne, 
hoci ich teraz nevidíme. Buďme vnímaví na prítomnosť, v ktorej žijeme, lebo ona nám hovorí o budúcnosti, 
ktorá príde.   

V prítomnosti vidíš pominuteľnosť vecí, vnímaš, že ti roky pribúdajú, že tvoji blízki a priatelia 
zomierajú a vieš, že to čaká aj teba. Ako reaguješ? Tváriš sa, že sa ťa to netýka? Napínaš svaly, že sú to 
tmárske reči Cirkvi, ktorá nechce človeku dopriať radosť zo života? Vidíš, že do života v prítomnosti 
prichádzajú aj konflikty, spory neobchádzajú ani najbližších. Ako ich riešiš? Terajší život často prináša 
nevyhnutnosť voľby, čomu a koľko budeš venovať čas. Týka sa to vzťahov, práce, kariéry... Čomu ty venuješ 
svoj čas?  



Ponúkam ti jednoduché starobylé pravidlo, riaď sa podľa neho a budeš spokojne vstávať do nového 
dňa a usínať na jeho konci. Pravidlo znie: „Quidquid agis, prudenter agas et respice finem – Čokoľvek robíš, 
rob múdro, pamätaj na koniec.“  

K múdremu rozhodovaniu a k správnemu zorientovaniu ti ponúkam Kristovo evanjelium. Jeho slová 
majú trvalú platnosť: „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú“ (Mk 13,31).  
Mimo dosah ktoréhokoľvek človeka   

Na záver nedeľného úryvku zaznievajú prekvapivé slová. To ani Kristus nevie, kedy nastane koniec? 
Pán Ježiš je Boží Syn, vo večnej jednote s Otcom. Výrok chce pedagogický ukázať na niečo iné. Nejestvuje 
niečo ako „zaručené“ výpočty o konci sveta, kalkulácie, senzácie. Nemíňajme svoju energiu na to, že sa tým 
vôbec budeme zaoberať. Príchod Božieho Syna je úplne mimo dosah vplyvu kohokoľvek z ľudí, 
finančných  skupín, celebrít, boháčov, ktorí si snáď môžu dovoliť kúpiť mnoho vecí od jachty pri mori, 
vlastného ostrova až po kozmický let na Mars, ale „deň príchodu Božieho Syna“ je nad ľudské možnosti. 

Preto tie radikálne slová Pána Ježiša, aby vyvrátil akékoľvek pochybnosti. Sústreďme sa na to, čo je 
v našich silách  – život v zhode s Božou vôľou.  
autor: František Trstenský                zdroj: postoj.sk 
 

DIABOL JESTVUJE, ALE POZOR NA DUCHOVNÉ NAPODOBENINY 
Varuje pred škodlivým vplyvom sledovania filmov, ktoré sa venujú mimoriadnému pôsobeniu zlých 

duchov v živote človeka. Ich škodlivosť spočíva v tom, že v nich nestretávame základné pravdy Cirkvi, nič 
sa nehovorí o nádhernej prítomnosti Boha, o jeho mocnom víťazstve nad zlom. Naopak, obsahujú prvky 
ezoteriky, hovoria o tajných posolstvách, ktoré sú určené len pre zasvätených, ktorým je vyhradené odhalenie 
nejakého tajomstva a skrytého významu veci. Neraz sa stáva, že Cirkev býva v týchto filmoch vykresľovaná 
ako tá, ktorá bráni poznaniu tohto tajomstva. 

Slovenskí saleziáni vydali v roku 2018 knihu s názvom Diabol kúzla zbavený. Ide o preklad z 
talianskeho originálu Il grande incantatore smascherato. Autorom je katolícky kňaz a exorcista Gianni 
Sini.Narodil sa v roku 1955 v meste Laerru na Sardínii. Za kňaza bol vysvätený v roku 1980. Pôsobil ako 
rektor kňazského seminára v meste Tempio Pausania a viac ako desať rokov pracoval ako väzenský kaplán. 
Od konca 80-tych rokov plní úlohu exorcistu a v súčasnosti je farárom vo farnosti Našej Pani de La Salette 
v meste Olbia na Sardínii. Keď  vo februári 2018 na Slovensko pri príležitosti prezentácie slovenského 
prekladu, denník Postoj urobil s ním rozhovor.  

V úvode Gianni Sini charakterizuje taliansku spoločnosť dnešnej doby a hovorí o nej, že sa v nej šíria 
skazené a poverčivé kultové praktiky. Na jednej strane sme svedkami rastúceho zanedbávania odovzdávania 
kresťanskej viery. Avšak na druhej strane „človek sa spolieha na čosi mimo viery, mimo zdravej spirituality 
a pravého náboženstva. Uprednostňuje utiekanie sa k formám veštenia, k náboženským technikám pretkaným 
poverčivosťou, k rituálnym prejavom mágie, zavše i k mimoriadne scestným rítom, napríklad 
satanistickým,“ upozorňuje taliansky exorcista. Jeho slová v mnohom platia aj pre naše slovenské prostredie. 
Pri tejto charakteristike autor pripomína, že žiadna skupina nie je výnimkou, tzn. nie je správne tvrdiť, že 
kultúrne a ekonomicky zaostalejšie oblasti sú najviac vystavené týmto javom. Často sú medzi nimi lekári, 
podnikatelia, právnici, študenti…  

Mnohé filmy s tematikou vplyvu zlého ducha pomylene predstavujú dva princípy ako dve protichodné 
božstvá – svet dobra a svet zla. Toto je náuka manicheizmu, ktorá odporuje Svätému písmu. Zlý duch nie je 
boh. Nie je to všemocná bytosť, nemôže konať zázraky, nie je všadeprítomný, nemôže poznať našu 
budúcnosť. Je to tvor, ktorého Boh stvoril ako dobrého a ktorý spolu s ďalšími anjelmi, ktorí tiež boli stvorení 
ako dobrí, zmenili sa na zlých, lebo svojim slobodným a neodvolateľným rozhodnutím odmietli Boha. Do 
tejto vzbury proti Bohu sa pokúšajú zapojiť aj človeka. Človek, ktorý žije v modlitbách, v posväcujúcej 
milosti, je silnejší ako diabol. Nie je to kvôli svojim vlastným silám, ale preto, že na jeho strane je všemohúci 
Boh.  

Publikácia má deväť kapitol. Výber a usporiadanie ukazujú, že ide o starostlivo premyslené a 
zostavené dielo. Ak sa niekomu zdá, že Cirkev len straší rozprávaním o diablovi a že ide o tému, ktorá do 



21. storočia nepatrí, tento kňaz zo Sardínie cituje výrok svätého Jána Zlatoústeho: „Určite nám nespôsobuje 
potešenie debatovať o diablovi, avšak učenie, ktoré ma k tomu vedie, je pre vás užitočné. Len naivní tento 
problém odsúvajú a považujú ho za vyriešený. Spasenie si naozaj vyžaduje, aby sme sa ešte zapájali do tohto 
boja, ktorý potrvá do konca sveta.“ Diabol najviac útočí tam, kde sú ľudia najviac zjednotení, tzn. v 
manželstve, medzi členmi rodiny, v kresťanských spoločenstvách. Veľmi triezvo však Sini upozorňuje, 
že  „očividne, nie všetko má pôvod v diablovi. Sú aj iné príčiny – choroba, námaha, psychické problémy 
alebo psychiatrické ochorenia. Pre istotu skôr, než začnem riešiť takéto prípady, vždy žiadam o preverenie u 
klinického odborníka.“ 

Autor uvádza dôležitú pravdu: „Dabol nás môže nabádať k hriechu, ale nemôže nás donútiť, aby sme 
zhrešili. Posledné slovo vždy máme my. To je tá sloboda a tá možnosť voľby, ktorú nám diabol nemôže 
nikdy vziať.“ Pre diabla bránou do ľudského života sú naše zaužívané hriešne zlozvyky, predchádzajúci 
nezriadený život, ktorý odhaľuje naše slabé miesta. Uzdravenie duše si preto vždy vyžaduje uzdravenie od 
hriechu.  

Taliansky exorcista ponúka rady, ako sa vymaniť z vnútorných konflitkov. Podáva dve základné 
pravidlá: 1. Musíme jasne identifikovať nepriateľa, tzn. hriech, zlo, ktoré na nás vplýva; 2. Musíme vedieť 
zaobchádzať s duchovnými zbraňami, ktoré nám Cirkev ponúka v boji proti zlu. Potrebujeme si v našom 
živote vyhradiť veľmi silné miesto pre modlitbu, kresťanský život a poznanie právd Cirkvi. Gianni Sini pri 
tomto úsilí o hlboký duchovný život používa citát apoštola Pavla z Listu Rimanom: „Zhoďme teda skutky 
tmy a oblečme sa do výzbroje svetla.“ (Rim 13,12) V dnešnej dobe si musíme dávať pozor na duchovné 
napodobeniny, ktoré by nás chceli odlákať od pristupovania k sviatostiam, od Cirkvi, od modlitby. Časté 
pristupovanie k spovedi a k svätému prijímaniu je najúčinnejším prostriedkom na ceste oslobodzovania. 
Dôležitá je aj myšlienka iného známeho talianskeho exorcistu, ktorým je otec Gabriele Amorth: „Málo vody 
a veľa viery, málo soli a veľa viery, málo oleja a veľa viery!“ To platí nielen pre tých, ktorých trápi zlý duch, 
ale aj pre kňazov a všetkých veriacich., ba celú Cirkev.  Gianni Sini vo svojej publikácii upozorňuje, že 
exorcista „nesmie hneď uveriť, že má pred sebou človeka posadnutého zlým duchom, lebo môže ísť aj o 
chorobu najmä psychickej povahy.“ Nesmie hneď uveriť ani vtedy, keď mu dotyčný človek o tom hovorí, 
lebo môže ísť o výsledok jeho predstavivosti, ale aj ľahkovernosti. Autor v knihe uvádza veľké množstvo 
listov. Ich prostredníctvom chce názorne ilustrovať, ako dnešní ľudia žijú neraz vo veľkom zmätku a 
nedostatku pravej viery. Exorcizmus môže vykonávať iba ten kňaz, ktorý dostal na to osobitné a výslovné 
dovolenie miestneho ordinára. Ide o kánon 1172 Kódexu Katolíckej cirkvi, ktorý menuje aj vlastnosti, 
ktorými má exorcista vynikať. Služba exorcizmu sa má udeliť kňazovi, ktorý sa vyznačuje nábožnosťou, 
učenosťou, rozumnosťou a bezúhonnosťou života.  

Publikácia talianskeho kňaza a exorcistu je veľmi prínosná v tom, že objasňuje jasným spôsobom 
náuku Katolíckej cirkvi o diablovi, jeho existencii a pôsobení a predkladá spôsob ochrany pred pokušením. 
Zvlášť chcem oceniť skutočnosť, že publikácia je popretkávaná citáciami pápežov, predovšetkým terajšieho 
Svätého Otca Františka. Autor zvolil vecný a presný jazyk Cirkvi. Nezľahčuje existenciu a pôsobenie zlého 
ducha, ale ani ju nezveličuje. „Nemáme sa čoho báť, ak zostaneme jednotní s víťazmi – Ježišom Kristom a 
jeho Matkou,“ povzbudzuje Gianni Sini.  
autor: František Trstenský                zdroj: postoj.sk 
 

TÝŽDŇU CIRKVI PRE MLÁDEŽ (15.-21.11.) 
Komisia pre mládež v spolupráci s farnosťou Poprad pripravujú v utorok 16.11.2021 online VEČER 

SVEDECTIEV pod názvom BOH NIE JE MŔTVY. Začiatok streamu je o 19.00 na youtubovom kanáli rkc 
poprad.  

Zároveň dávame do pozornosti zaujímavý link z eRka na FARSKÝ TÝŽDEŇ PRE 
MLÁDEŽ: https://erko.sk/tyzdenpremladez/. 

Taktiež v spolupráci s Arcidiecéznym Centrom Mládeže BA ponúkame mladým TUMBU - akciu 
plnú dobrodružných úloh a výziev. Viac info a prihlasovanie tu: http://mladezba.sk/tumba. 

A v neposlednom rade kampaň pod názvom MLADÍ PRENASLEDOVANÝM. Viac 
info: https://www.komisia.sk/podujatia/. 


