
 

FARSKÉ OZNAMY (13.2.2022 – 20.2.2022) 
6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
14.2.2022 

Pondelok 6. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Ján, Angela a Justína Jaš 

*** 

UTOROK 
15.2.2022 

Utorok 6. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 - vysielaná 
+ Jozef Kramarčík a 

rodičia 

16:30 
poď. za 70 r. ž. Anny 

STREDA 
16.2.2022 

Streda 6. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

7:00 
na úmysel kňaza 

*** 

ŠTVRTOK 
17.2.2022 

Štvrtok 6. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Anton Kukla 

16:30 
+ Elena Madleňáková 

PIATOK 
18.2.2022 

Piatok 6. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 - vysielaná 
+ Ján a Miloš Michalčík 

16:30 
+ Pavlína, Pavol, Štefan, 

Justína a deti  

SOBOTA 
19.2.2022 

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

18:00 
+ Mária Dvoršťáková 

*** 

NEDEĽA 
20.2.2022 

7. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
na úmysel kňaza 

7:45 
BPZ pre rod. Jadroňovú  

č. 53 

9:00 
+ Ján Kramarčík (30. deň) 

9:00 
+ Marta Rypáková 

10:30 - vysielaná 
za ľud farnosti 

1. Aktuálne opatrenia:  
 OP: povolené len pre kompletne zaočkovaných a tých, ktorí pokonali COVID – 19 za posledných 

180 dní, pričom účastník má na vyzvanie povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní alebo 
prekonaní ochorenia 

 počet účastníkov na sv. omši je 50 % kapacity kostola 
 deti do 12 rokov sa berú ako plne zaočkované a nepočítajú sa do počtu. 
 R-O-R: respirátor - odstupy - dezinfekcia rúk 

2. Pre toho, kto sa nemôže zúčastniť na bohoslužbe v nedeľu a v prikázaný sviatok kvôli obmedzeniam 
vyplývajúcim z aktuálnych opatrení, platí dišpenz od účasti na sv. omši. Pre týchto veriacich 
ponúkame možnosť sv. prijímania. 

3. Sv. prijímanie a sv. spoveď:  
 Lokca:  nedeľa (dnes): 14:00 -15:00 

pondelok, utorok, štvrtok a piatok: 17:15 – 17:30 
nedeľa: 14:00 -15:00 
 

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

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



 Ťapešovo: nedeľa (dnes): 13:00 – 13:30 
nedeľa: 13:00 – 13:30 

4. Ak potrebujete niečo vybaviť na fare, najprv sa prosím skontaktujte telefonicky na t. č. 043/559 12 26. 
5. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme sk. č. 5: vedúca p. Srnčíková Monika. PBZ  
6. Na kostol darovali z krstu Pauly Janigovej, Laury Ošťadnickej, Emmy Radzovej, Jakuba Králika 

a Šimona Kozáka po 50,- €; z pohrebu Marty Rypákovej a Márie Majchrákovej po 50,- €. BPZ 
7. V nasledujúcom týždni od 14.2.-20.2.2022 sa na Slovensku uskutoční ďalší ročník Národného týždňa 

manželstva, ktorého cieľom je vytvoriť celoslovenskú kampaň na podporu manželstva. V naše farnosti sa celý 
týždeň bude brať formulár sv. omše a prosby za rodiny. 

8. Diecézny administrátor povzbudzuje všetkých mladíkov a slobodných mužov, ktorí cítia v sebe povolanie ku 
kňazstvu, aby sa nebáli v príhodnom čase zdôveriť sa so svojim povolaním svojmu farárovi alebo kňazovi, 
ktorému dôverujú. Termín podania prihlášky do kňazského seminára je najneskôr do 28. februára 2022. 

 
 BLAHOSLAVENSTVÁ A BEDA 

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Lk 6, 17. 20 – 26) prináša Ježišove blahoslavenstvá. V Lukášovej 
verzii popri zvolaní „blahoslavení“ zaznieva aj „beda vám“. 

V evanjeliách máme dve verzie blahoslavenstiev. Osem blahoslavenstiev sa uvádza v 5. kapitole 
Matúšovho evanjelia a štyri blahoslavenstvá a pri nich hneď štyri beda v 6. kapitole Lukášovho evanjelia. 
Prečo jestvujú dve rozdielne podania? Hoci štyria evanjelisti zachytili, čo Ježiš Kristus za svojho pozemského 
života učil a konal, urobili výber medzi mnohými vecami, ktoré sa zachovali ústne alebo písomne. Je možné, 
že Ježiš viac než len raz alebo dvakrát predniesol blahoslavenstvá alebo „beda“ pri rôznych príležitostiach 
vzhľadom na konkrétnu situáciu poslucháčov. Evanjelisti niektoré z nich vybrali, zhrnuli alebo ich upravili 
so zreteľom na celkové zameranie svojho spisu a komunitu veriacich, ktorým ho adresovali.  
Lukášova verzia   

Nedeľný úryvok začína konštatovaním evanjelistu, že Ježiša nenasleduje len úzka skupina jeho 
apoštolov a učeníkov, ale veľký zástup. V Matúšovom evanjeliu blahoslavenstvá zaznievajú na vrchu, čo 
pripomína náročnosť Ježišovej náuky a je aj odkazom na starozákonný vrch Sinaj. Lukáš hovorí o rovine, 
kde sa vojde väčšie množstvo ľudí a zároveň akoby chcel naznačiť, že Kristova náuka je určená pre všetkých. 
Podčiarkuje to aj zmienka, že Božieho Syna vyhľadávajú ľudia nielen z Judey a Jeruzalema, ale aj z týrskeho 
a sidonského pobrežia, tzn. ľudia nežidovského pôvodu. Pokračovaním Lukášovho evanjelia sú Skutky 
apoštolov, ktoré opíšu, ako sa Božieho evanjelium úspešne šírilo práve v týchto krajoch. Spása je ponúknutá 
v rôznych častiach sveta a v rozmanitých národoch Pán nachádza otvorené srdcia učeníkov pre svoju dobrú 
zvesť. Bude to tak až do skončenia sveta.  

Úryvok je súčasťou tzv. Ježišovej reči na rovine, ako zvyknú biblisti označovať verše Lk 6,20 – 49 
podľa úvodných slov: „Ježiš s Dvanástimi zostúpil dolu a zastal na rovine...“ V skutočnosti nejde o jednu 
súvislú reč, ale o  Ježišove výpovede pri rôznych príležitostiach a na rôzne témy, ktoré evanjelista 
zhromaždil a usporiadal do jedného celku.  
Adresné „vy“  

Chudoba, hlad, plač a prenasledovanie samé o sebe ešte nemusia byť predmetom pochvaly, lebo 
nepoznáme, čo ich spôsobilo. Centrom Ježišových slov je Božie kráľovstvo. Tí, ktorí ho vlastnia, sú 
prehlásení za blahoslavených a nad tými, ktorí ho odmietajú, je vyrieknuté „beda“. Štyri blahoslavenstvá 
a štyri zvolania beda sú postavené do vzájomného kontrastu. Tento protiklad prechádza celou Ježišovou 
rečou na rovine a vrcholí v podobenstve o múdrom a hlúpom staviteľovi v Lk 6, 47 - 49. Štyri 
blahoslavenstvá ponúkajú človeku príležitosť konať skutky telesného milosrdenstva. Štyri beda predstavujú 
ich zanedbanie a upriamenie pozornosti na seba. Najdlhší priestor je venovaný štvrtému blahoslavenstvu - 
prenasledovaným pre vieru v Ježiša Krista. Táto skutočnosť je osobitne aktuálna v dnešnej dobe. 
Nezabúdajme podporiť tie inštitúcie, ktoré pomáhajú konkrétnym spôsobom prenasledovaným kresťanom 
v dnešnej dobe. Slová Pána Ježiša sú prorockou predpoveďou adresovanou aj nám. Podčiarkuje to aj tá 
skutočnosť, že sú uvedené osobným oslovením „vy“. Je to o aj o nás a našej pripravenosti vydávať svedectvo 
o Kristovi, pričom môžeme očakávať sofistikovanú mediálnu alebo dokonca legislatívnu diskrimináciu 
a skryté alebo už aj otvorené prenasledovanie kvôli viere.  



Podobne aj o bohatstve, materiálnom dostatku, radosti a pochvale platí, že podstatným je spôsob ich 
nadobudnutia a forma ich použitia. Držíme si ich ako zdroj „istoty“, lebo z Ježišových slov, síce pekných 
a pravdivých, sa nenajeme? Sú v službe Božieho kráľovstva alebo nám zakryli pohľad na evanjeliové 
princípy a naše rozhodnutia robíme podľa nich a nie podľa Božieho slova?  
Sociálny rozmer  

Lukášovo evanjelium sa vyznačuje starostlivosťou voči chudobným a úbohým. Už od prvých stránok 
evanjelista venuje pozornosť tejto skupine ľudí. V Máriinom chválospeve je Boh zvelebený, „lebo mocnárov 
zosadil z trónov a povýšil ponížených, hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno“ (Lk 
1,52-53).    

Pri slovách blahoslavenstiev evanjelista Matúš ich viac prenáša do roviny náboženskej a duchovnej, 
ale Lukáš ostáva v sociálnej rovine. Nachádzame to aj na iných miestach tretieho evanjelia. V podobenstve 
O boháčovi, ktorý hromadí poklady, stavia nové sýpky, ale jeho život ešte tej noci požiadajú (Lk 12,16-
21) Pán Ježiš nezabudne pripomenúť: „Tak je to s tým, čo hromadí poklady, a pred Bohom nie je 
bohatý.“ (Lk 12,21) V podobenstve O boháčovi a Lazárovi Boží Syn poukazuje na to, aká veľká priepasť 
bude oddeľovať nevšímavého boháča od toho, kto bol na zemi biedny a hladný. 

Ježiš v postoji k bohatstvu je neraz tvrdý a náročný: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! 
Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“ (Lk 12,15) Materiálne dobrá 
sú prostriedkom, nie cieľom nášho života.   

Ježišove slová neblahoslavia stav núdze, ani nezatracujú pozemské dobrá, ale zdôrazňujú dôležitosť 
toho, aký vzťah a postoj človek k nim zaujme.   
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 

  

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA 
Téma 2022: Manželský trojuholník? 

Slovné spojenie "manželský trojuholník" sa najčastejšie spája s tým, keď sa do vzťahu pripletie tretia 
osoba... je zrejmé, že takýto trojuholník manželskému spolužitiu nepomáha. Existujú však aj trojuholníky, 
ktoré môžu byť pre manželstvo prospešné a obohacujúce a NTM 2022 smeruje pohľad práve na ne. 

Jedným z užitočných manželských trojuholníkov je tzv. triangulárny model lásky, ktorý zahŕňa tri 
aspekty vzťahu: oddanosť, blízkosť a vášeň. Tento trojuholníkový model na základe výskumu spokojných 
manželských párov popísal psychológ Robert Sternberg. Podľa neho máme potenciál vybudovať spokojné 
manželstvo, keď urobíme záväzok, že s tým druhým zostaneme v dobrom i zlom, keď zažívame blízkosť a 
prepojenie a keď rozdúchavame vášeň a pestujeme atmosféru romantiky a túžby. Tieto aspekty lásky môžu 
byť prítomné vo vzťahu bez ohľadu na to, či sme v manželstve mesiac, rok alebo 20 rokov. Len ich 
potrebujeme živiť. 

Nie vždy sa nám to však darí, niekedy sa zasekneme, nevieme sa pohnúť z miesta, sami nedokážeme 
vyriešiť opakujúci sa problém, prekonať sklamanie alebo zranenie... a vtedy môže pomôcť iný druh 
manželského trojuholníka - keď požiadame o pomoc niekoho tretieho, kto príde zvonku, s inou perspektívou 
a nadhľadom. Požiadať o pomoc nie je hanba, naopak priznať svoju slabosť je odvážne. Niekedy stačí 
pozorné ucho a dobrá rada priateľa alebo skúsenosti iného manželského páru, inokedy potrebujeme pohľad 
odborníka alebo poradcu. Nový pohľad, ako svoj vzťah posunúť, uzdraviť alebo len občerstviť, môže priniesť 
aj dobrý program pre manželstvo alebo užitočná kniha - aj toto môže byť tretia podporná strana v našom 
manželstve. 

Tri komponenty lásky 
Dôvera (blízkosť) vo vzťahu je chápaná ako schopnosť spoľahnúť sa, zdieľať a ponúknuť 

sebaodhalenie. Je tzv. hrejivým komponentom lásky. Dôvera zvyšuje intimitu, prelínanie, "vrastanie" do 
života druhého. Prispieva k priľnutiu - párovému attachmentu a vytvoreniu párovej koalície. Úroveň dôvery 
naopak klesá nespoľahlivosťou, neistotou aj vlastnými scenármi subjektívnej logiky, v ktorej sa odráža 
vlastná skúsenosť či transgeneračný prenos. 

Vášeň je intenzívny prejav emócií, záujmu, túžby, zamerania. Je zdrojom vzrušenia, energie, túžby 
byť spolu, uspokojenia a prioritizácie. Má niekoľko odtieňov a najčastejšie je spájaná so sexuálnym 
správaním. Vášeň je však možné vnímať aj ako zaujatie, vôľu, nadšenie, tešenie sa, neodolateľné pudenie. 
Podľa Sternberga ide o tzv. horúci komponent lásky. K prebudeniu túžby a udržiavania vášne prispieva 
poznávanie seba i druhého, starostlivosť o osobnú príťažlivosť, starostlivosť o vzťah a poznanie 



subjektívnych preferencií v oblasti záujmov svojich vlastných i druhého. Vášeň je z uvedených troch 
komponentov najmenej stabilná. Obvykle je najsilnejšia na začiatku vzťahu a pri nedostatočnej vzťahovej 
údržbe podlieha tzv. vzťahovej korózii. 

Záväzok (oddanosť) je rozhodnutie k plneniu sľubu, zodpovednosti, je to vedomie súkromného či 
verejného sľubu. Jedná sa o vedomú oddanosť, ktorá vyúsťuje do vernosti - jedná sa o vedomú voľbu priorít 
vo vzťahoch. Obvykle stavia na subjektívnych kritériách životných hodnôt a individuálnej morálke. Je 
podmieňovaný osobnou zodpovednosťou, sebaobrazom, subjektívnou mierou odolnosti, prípadne vnímaním 
externej sociálnej kontroly. Záväzok či oddanosť je posilňovaný vedomím porozumenia, sýtením potrieb 
vlastných i druhého (tzn. dokážem prispieť k jeho spokojnosti), skúsenosťou oddanosti, spoločným 
prežívaním a zvládnutím pozitívnych i náročných životných situácií. Podľa Sternbergera ide o tzv. chladný 
komponent lásky. V mnohých prípadoch je jediným spojením vo vzťahu, keď došlo k narušeniu dôvery a 
vytrateniu vášne.            zdroj: www.ntm.sk 

 

PRAVIDLÁ HRY V MANŽELSTVE 
V našej rodine často hrávame známu hru Človeče nehnevaj sa. Kedysi, keď boli deti menšie, bolo 

náročné sústrediť sa na hru. Neraz lietali figúrky, ale i ostré slová a nakoniec sme hru ani nedohrali. Ako sú 
deti staršie, už si ju vychutnávame. Pravdaže, isté opatrenia musíme urobiť aj tak. Napríklad ubezpečiť sa, 
že naše dve najmladšie ratolesti už spia. A že dve staršie chápu pravidlá. Ale tak to už býva. Ako rastieme, 
starneme a (hádam) aj zrejeme v múdrosti, prichádzame na to, že naše životy a vzťahy sú istou paralelou k 
spoločenským hrám. Každá hra nevyhnutne musí mať svoje pravidlá. Ak sa na ne pozrieme s troškou 
nadhľadu, vôbec sa nemusia uplatňovať len pri nich, ale aj v manželstve. Napokon, posúďte sami. 

Určime si pravidlá. Jedna z najdôležitejších vecí (nielen) v manželstve je poznať pravidlá, ktorými 
sa riadime. Pri spoločenskej hre s cudzími ľuďmi sa stáva, že každý pozná a aplikuje iné pravidlá. Začína 
hru najmladší? Alebo musí hodiť najprv šestku? A koľkokrát? Jednoduché otázky, ktoré je ale dobré 
zodpovedať hneď na začiatku. V manželstvo to platí dvojnásobne. Veď povedzme si na rovinu - zdanlivo 
neškodné maličkosti neraz privádzajú do našich manželstiev pohromy. Predísť neporozumeniu a z toho 
vyplývajúcemu hnevu a pocitu nespravodlivosti je lepšou cestou, ako im čeliť. 

Buďme trpezliví. Aj vám sa už stalo, že kým ste sa vy snažili hodiť šestku, iný člen rodiny sa už 
dostal do domčeka? Manželský vzťah vyžaduje trpezlivosť. A nielen to. Ruka v ruke spolu s ňou kráča 
vytrvalosť a odhodlanie pokúsiť sa uspieť aj po mnohých a mnohých neúspechoch. Aj vtedy, keď sa mi 
nechce, keď som neurobil chybu ja (alebo si to aspoň myslím), keď som chorý a unavený, keď sa ten druhý 
úplne zmenil (alebo aspoň ja mám ten pocit), keď som sklamaný, frustrovaný a nič sa mi nedarí. 

Doprajme dobro. Poznáte to? Stojíte si na výbornom mieste, do domčeka chýba už len krok, či dva... 
Odrazu však padne neočakávané číslo na kocke vášho spoluhráča a ste znovu na začiatku. Hnev? 
Znechutenie? Žiarlivosť, či dokonca závisť? Stáva sa to aj v manželstve. Situácií, keď jednoducho musíte 
niekoho "pustiť pred seba", je vo vzťahu viac ako by ste kedykoľvek pred svadobným dňom povedali. Obeta 
je jeho prirodzenou súčasťou. Nemusí však bolieť, ak obaja doprajeme tomu druhému dobro. 

Zamerajme sa na cieľ. Ako plynú roky, neraz sa pristihneme pritom, že zabúdame na to, čo je v 
živote skutočne dôležité. Raz uviazneme, inokedy musíme čakať, kým "padne to správne číslo", alebo sa 
musíme vrátiť na začiatok. Samozrejme, v takých časoch nám nie je do spevu. Dôležitou súčasťou hry je 
však schopnosť pamätať na cieľ - a ten je, ak aj nie vo všetkých hrách, tak vo všetkých manželstvách rovnaký 
- dostať sa Domov. 

Užívajme si hru. Stereotyp, vyčerpanie, rôzne problémy našich detí, práca, domácnosť, financie... 
Vždy sa nájde niečo, čo nám zatieni výhľad. Niečo, čo zabráni, aby sme si hru mohli naplno vychutnať. 
Kedysi, pred tými piatimi, desiatimi, dvadsiatimi, či päťdesiatimi rokmi, sme do manželstva vstupovali nie 
preto, aby sme sa pri každej príležitosti pokúsili toho druhého vyhodiť z miesta. Ani sme nemali v úmysle, 
čím skôr všetko ukončiť. Iba sme chceli byť spolu a podľa možností si to čo najlepšie vychutnať. V dobrom 
osvetlení, s výborným občerstvením, šálkou dobrej kávy, čaju, alebo dokonca pohárom vínka. Túžili sme 
byť spolu, podporovať sa, podržať sa navzájom. Verili sme, že aj to zlé a nepríjemné spolu zvládneme. Kdesi 
medzitým, ako sme si to predstavovali na začiatku, a tým, ako to vyzerá teraz, sme na to zabudli. Zabudli 
sme si užívať a zabávať sa spolu. Čo tak pokúsiť sa o to znovu? Možno aj pri takej obyčajnej hre, ako je 
Človeče nehnevaj sa. 
autor: Ružena Dvorščáková          zdroj: www.ntm.sk 


