
 

FARSKÉ OZNAMY (20.2.2022 – 27.2.2022) 
7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
21.2.2022 

Pondelok 7. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
BPZ pre Antóniu s rodinou 

(65 r. ž.) 
*** 

UTOROK 
22.2.2022 

KATEDRA SV. PETRA, 
APOŠTOLA, sviatok 

18:00 - vysielaná 
+ Mária Hvoľková 

a Ladislav Kormaňák 

16:30 
+ Juraj a Mária Socha 

STREDA 
23.2.2022 

Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka 
spomienka 

7:00 
+ Žofia Ošťadnická  

(30. deň) 
*** 

ŠTVRTOK 
24.2.2022 

Štvrtok 7. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ František Petro a rodičia 

16:30 
+ Karol a Eva 

PIATOK 
25.2.2022 

Piatok 7. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 - vysielaná 
+ Anton, Vladimír a Ján 

Balák 

16:30 
+ Jozef, Peter a Mária  

SOBOTA 
26.2.2022 

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

18:00 
+ Anton Vajdiar (1. výr.) 

*** 

NEDEĽA 
27.2.2022 

8. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
na úmysel kňaza 

7:45 
na úmysel kňaza 

9:00 
+ Jozef, Mária a Ján 

Adamec a rodičia 9:00 
+ z rod. Rošťák 

10:30 - vysielaná 
za ľud farnosti 

1. Aktuálne opatrenia budú platiť uz len 1 týždeň:  
 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. Od 28. februára 2022 sa začne prvá fáza uvoľňovania pandemických opatrení: zrušia sa režimy OTP, 
OP aj OP+ a bude už len režim základ; zvýši sa maximálna kapacita na bohoslužbách na 500 
osôb alebo maximálne na 50 percent kapacity.  

5. Ak potrebujete niečo vybaviť na fare, najprv sa prosím skontaktujte telefonicky na t. č. 043/559 12 26. 
6. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme sk. č. 6: vedúca p. Kuklová Mária. PBZ  
7. Na kostol daroval Bohu známy 50,-€; 50,-€ a 300,- €. PBZ 
8. Oznamujeme, že slávnosť 1. sv. prijímania bude v Ťapešove 15. mája a v Lokci bude 5. júna. 
9. Otázky na 1. sv. prijímanie boli v škole v Lokci a v Ťapešove rozdané počas týždňa. Zároveň pre tých, 

ktorí neboli v škole alebo chodia do školy mimo Lokce a Ťapešova, sú otázky dostupné v kostoloch 
v sakristií a na webstránke farnosti v priečinku sviatosti. V tomto priečinku deti a rodičia postupne nájdu 
aj pracovné listy. 

10. Púť do Sv. zeme sa uskutoční 18. – 25. marca 2022. Podrobné informácie cestovná kancelária pošle 
približne 10 dní pred odletom. Pred púťou sa stretneme ešte aj osobne. 

11. Milí mladí, tento rok sa uskutoční  Národné stretnutie mládeže T22 v Trenčíne v dňoch 28. – 31. júla 
2022. Od utorka 22.2. bude na stránke narodnestretnutiemladeze.sk spustené prihlasovanie na toto 
stretnutie a prvých 222 prihlásených bude mať zvýhodnenú cenu 22,- €. Srdečne vás pozývame, využite 
túto možnosť. K dispozícii bude možnosť registrácie pre účastníkov, dobrovoľníkov, zdravotne ťažko 
postihnutých a ich sprievod a pre skupiny. Neplnoletí účastníci budú musieť mať súhlas rodičov. Všetky 
ďalšie informácie nájdete na uvedenej webstránke. 

12. Spišská diecéza vás pozýva na ďakovnú púť do Ríma. V ponuke sú dve alternatívy: 1. 
Cesta autobusom ASSISI - RÍM v termíne od 27.4. - 1.5.2022. Cena je 240,- €. 2. Cesta lietadlom 
BRATISLAVA - RÍM s diecéznym administrátorom v termíne od 29.4. - 30.4.2022. Cena 350,- € (+ 40,- 
€ preprava autobusom do Bratislavy). Pri oboch alternatívach je možnosť nástupu na autobus 
v Námestove alebo v Dolnom Kubíne. Na nástenke a webstránke nájdete ďalšie informácie. Záujemcovia 
na autobusový zájazd sa môžu prihlasovať do konca marca. Záujemcovia na letecký zájazd sa môžu 
prihlasovať do 10. marca. Prihlásiť sa môžete v sakristií a následne budú informácie posunuté cestovnej 
kancelárií. 

 
OHLÁŠKY PRED PRIJATÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA 

 Martin Krivánik, syn Petra a Renáta rod. Kurjakovej, bývajúci v Zubrohlave 
a Adriána Bobeková, dcéra Jána a Renáta rod. Jadroňovej, bývajúca v Lokci. (1, 2 a 3x). 
 
BYŤ SYNMI A DCÉRAMI NAJVYŠŠIEHO, NIE DEŤMI SVOJEJ DOBY 

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Lk 6, 27 – 38) prináša usmernenia Pána Ježiša pre tých, ktorí jeho 
posolstvo berú seriózne a chcú podľa neho žiť.  

Nosnou témou úryvku je láska k nepriateľom. Pritom je dôležité, že nejde len o nejaké dohodnuté 
spoločenské správanie. Východiskom láskavého postoja je snaha veriacich napodobňovať Boha, ktorý „je 
dobrý aj k nevďačným a zlým“ a je milosrdný Otcom k všetkým.  
Milujte svojich nepriateľov  

Židovská anekdota uvádza, že za rabínom Hilelom Starším (žil v rokoch 110 pred Kr. – 10 po Kr.) 
prišiel človek, ktorý sa chcel obrátiť na židovstvo. Požiadal rabína, aby mu zhrnul učenie Tóry, kým vydrží 
stáť na jednej nohe. Hilel mu vtedy odpovedal: „Čo nechceš, aby ľudia robili tebe, nerob ani ty im. To je 
zhrnutie celej Tóry. Ostatné je len výklad. Choď a nauč sa to.“ Evanjelista Lukáš zachytil túto zásadu, ktorú 
voláme zlaté pravidlo, aj z Ježišových úst v pozitívnej formulácii: „Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak 
robte aj vy im!“ (Lk 6, 31) Láska k druhému človeku vychádza z posolstva Knihy Genezis, ktorá hovorí, že 
človek bol stvorený na Boží obraz. Nemôžeme hovoriť o láske k Bohu a pritom mať v nenávisti jeho obraz, 
ktorým je každý človek. Kresťanstvo navyše zdôvodňuje lásku ku každému aj tým, že samotný Boží Syn sa 
stal človekom. Nenávidieť druhého by znamenalo nenávidieť Krista: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto 
mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 40)  

K druhým ľuďom nestačí zaujať len pasívny postoj. Od  svojich nasledovníkov Kristus očakáva 
aktívny prístup. Je vyjadrený jeho výzvou: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím...“ (Lk 6, 27) Nie každý sa 



stotožní s Kristovým evanjeliom. Je určené pre tých, ktorí ho chcú nasledovať. Tento aktívny postoj Pán 
Ježiš zdôrazňuje učeníkom mnohými slovesami v rozkazovacom spôsobe: milujte, robte dobre, 
žehnajte,  modlite sa. Je to reakcia na nenávistný prístup zo strany druhých: Nenávidia vás? – 
Milujte!;  Preklínajú vás? – Žehnajte!; Potupujú vás? – Modlite sa!  
Novosť Kristovho posolstva  

Cestu nenásilia a neodporovania zlému nájdeme aj v grécko-rímskej literatúre, v dielach Cicera, 
v stoickej filozofii atď. V Starom zákone sa vo vzťahu k nepriateľom stretneme skôr s výzvami zdržať sa 
nenávistného konania: neraduj sa z nešťastia druhého, zdrž svoj jazyk, neodplácaj sa zlým za zlé, 
nevyhľadávaj hriešnikov a pod. V tomto predstavuje kresťanské posolstvo výrazný posun. Pre Krista len 
nereagovať je nedostatočný postoj podobný hriešnikom a pohanom, lebo znamená nepochopenie a neprijatie 
Božieho kráľovstva, ktoré ohlasuje. Dôležité je dobrom premáhať zlo.  

V nedeľnom úryvku tento aktívny prístup Pán Ježiš vysvetľuje konkrétnymi príkladmi: „Tomu, kto ťa 
udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a ak 
ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť.“ (Lk 6, 29 – 30) Vrcholným príkladom pre kresťanstvo je  samotný 
Kristus, ktorý na kríži odpúšťa svojim nepriateľom.  V tejto línii Skutky apoštolov vykresľujú prvého 
mučeníka Štefana ako vzor správneho nasledovania svojho Majstra. V tomto duchu pokračovali generácie 
svätcov. Osvojiť si Ježišovu náuku a postoje ostáva trvalým záväzkom aj pre nás. Ak chceme byť verní jeho 
evanjeliu a neriediť ho vlastnými interpretáciami, niet inej cesty.  
Byť ako Otec  

Slovo „kresťan“ sa odvodzuje od slova „Kristus“. Kresťan je ten, ktorý patrí svojim životom 
a správaním Kristovi a usiluje sa s ním stotožniť v duchu slov apoštola Pavla: „Veď pre mňa žiť je 
Kristus.“ (Flp 1, 21); „Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus.“ (Gal 2, 20) Chcem však ukázať ešte na jednu 
peknú podobnosť mena „kresťan“ s gréckym prídavným menom „chrestós“, čo v preklade znamená „dobrý“. 
Pán Ježiš hovorí o tejto vlastnosti ako o vlastnosti Boha. Pre kresťana princípy jeho života a správania 
nevychádzajú z pravidiel, ktoré si odhlasovala väčšina. Princípom je Boh, ktorý je „chrestos“ – „dobrý“ a 
„oiktírmon“ – „milosrdný“.  Buďme synmi a dcérami Najvyššieho, nie deťmi svojej doby.   
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 

  

ROZHOVOR S PROFESOROM VLADIMÍROM KRČMÉRYM  
O MANŽELSTVE 

V čom je pre Vás Vaša manželka výnimočná?  
Na mojej manželke si veľmi vážim jej pracovitosť. Momentálne býva v práci dlhšie ako ja, po odchode 

do dôchodku pracujem 6-8 hodín a ona niekedy aj 12 hodín denne. 
Ďalšia vlastnosť ktorú na nej obdivujem, je tolerantnosť. Napriek tomu, že niekedy bolo pre ňu ťažké 

chápať čo robím a často s mojimi rozhodnutiami nesúhlasila.  
Obdivujem ju, že vydržala, aj keď sa o mňa bála počas riskantných ciest. Napríklad, keď sme išli v 

1989 do Rumunska - strieľali na nás z helikoptér a my sme museli kráčať cez prestrieľané vagóny. Alebo 
určite mala strach, keď sme išli na Haiti po zemetrasení, alebo inokedy či sa nenakazím. 

Viete, nemyslím len strach o dedičské konanie, ktoré dlho trvá a je s ním veľa nákladov..., ale že mala 
strach stratiť určitú oporu v svojom živote. Manželstvo trvajúce 35 rokov je takým bezpečným prístavom, 
ľudia si na seba aj zvyknú :) V prístave nestačí, že máte kapitána a prvého dôstojníka, ale je dobré, aby tam 
bola nejaká posádka. Manželstvo vnímam v kontexte celej rodiny.  

Pán Boh nám požehnal 4 žijúce deti, keď niečo potrebujeme navzájom si pomôžeme - to je súčasťou 
nášho prístavu. Tento rodinný kolektív stojí pevne, ak sa kapitán s dôstojníkom na velení spolu podieľajú a 
potom s deťmi môžu tvoriť dobrú posádku lode. 

Tých 35 rokov je pre mňa dôležitým bodom, aj keď človek vidí v treťom svete strašné scény a hroznú 
biedu, ktorá niekedy človeka psychicky zrujnuje. Manželstvo je bezpečným prístavom. 
V manželstve ovplyvňujeme svojimi rozhodnutiami aj život toho druhého. Kvôli práci ste často 
odchádzali od svojej rodiny... 

Raz alebo dvakrát si pamätám, že to bolo zložité. Niekedy ustúpila manželka, inokedy ja. Viem, že 
manželka nepovie "nie", ale vidíte to na nej... buď sa bojí, alebo sa neteší. Vtedy sa modlím, aby sa našlo iné 
riešenie. A tak sa raz stalo, že deň pred mojim odchodom sa zjavil doktor, ktorý chcel vycestovať. 



Musím uznať, že mám veľké šťastie. Okrem toho, že mám dobrú manželku a deti, tak mám okolo seba 
stovku veľmi obetavých doktorov a sociálnych pracovníkov, ktorí sú schopní sa zastúpiť. 

Pred 10timi rokmi to bolo jednoduchšie, dnes už sme v takom veku, keď sa manželka viac bojí... 
najmä čo som prekonal infarkt a 5 malárií, z toho tá posledná bola zlá. 

Ak by zostala manželka sama, už ťažko sa vydá druhý krát :) Takže vnímam aj to, že je v jej obave 
prítomné "racio". A aj preto som posledný rok už nikde nevycestoval. Naposledy som bol pred rokom v 
Kambodži, kde som vážne ochorel.  

Vnímam, že aj tu sú projekty a pacienti, ktorí ma potrebujú. Ak človek chce, nemusí vycestovať na 
Timor, ale môže robiť charitu aj v najbližšom okolí a tým nevystavuje manžela a deti permanentnému stresu. 
Ako sa v manželstve cítiť bezpečne? 

Pre každého moreplavca, ktorý ide do neznámych vôd je bezpečný prístav dôležitým miesto. Či už 
na načerpanie zásob, ale aj určitý pocit bezpečia a úkrytu od neznámeho. Človek keď chce vykonávať svoje 
lekárske povolanie zodpovedne, chce aby fungovali charitatívne projekty, je veľmi dobré, keď má v 
manželstve zázemie. Ľudia si navzájom môžu pomôcť, modliť sa za seba a niesť si navzájom svoje bremená. 

Každodenný život je v manželstve často jednoduchší ako keď žijete sám. Navzájom sa viete zdôveriť, 
dokonca manželka vie vypozorovať, že niečo sa deje skôr ako niekto iný. 

Medziľudské vzťahy ovplyvňujú mnoho. V treťom svete som stretol niekoľko prípadov, kedy sa tam 
manželstvá dali dokopy. Najmä pod vplyvom ťažkých podmienok sa otvorili manželom oči a vtedy si začali 
vážiť čo majú. V týchto cudzích podmienkach si vedeli vybudovať manželský prístav, ktorý si neskôr 
preniesli aj domov.            zdroj: www.ntm.sk 

 
CIRKVI ZNOVU ŽIADAJÚ MOŽNOSŤ ÚČASTI  

NA BOHOSLUŽBÁCH PRE VŠETKÝCH 
Predstavitelia cirkví na Slovensku opäť vyzvali premiéra Eduarda Hegera, aby jeho vláda umožnila 

účasť na bohoslužbách aj ľuďom, ktorí nie sú zaočkovaní proti koronavírusu. Vyjadruje to stanovisko, ktoré 
v utorok 15.2.2022 večer počas konferencie prijali členovia a pozorovatelia Ekumenickej rady cirkví na 
Slovensku. Stanovisko prinášame v plnom znení. 

Vážený pán premiér, 
s ľútosťou konštatujeme, že duchovné potreby zostávajú odsunuté na vedľajšiu koľaj. Javí sa, že 

vypočutý je ten, kto hlasnejšie kričí. Kto sa trpezlivo a s úctou dožaduje svojich práv, nie je braný do 
úvahy. Kým všetky obchody už možno navštevovať bez obmedzení, bohoslužby sú pre mnohých naďalej 
nedostupné. 

Nedávno najvyšší náboženskí predstavitelia žiadali o preradenie slávení medzi esenciálne prevádzky. 
Odpoveďou im bolo faktické zrovnoprávnenie všetkých obchodov s esenciálnymi, avšak ponechanie 
reštrikcií pre bohoslužby. 

Žiadame vás opakovane, aby ste umožnili účasť na bohoslužbách aj ľuďom, ktorí nie sú zaočkovaní 
proti koronavírusu. O to skôr, že na zabezpečovanie materiálnych potrieb obyvateľov sa už takáto podmienka 
nevzťahuje. 

So znepokojením si všímame hrubnutie spôsobov v politických zápasoch. Apelujeme na to, aby 
sa vo verejnom živote takéto prejavy neudomácnili. Praktický materializmus, žiaľ, hrubnutie spôsobov 
podporuje. Aj preto žiadnej spoločnosti neosoží, ak si ho osvojí ako kritérium rozhodovania. 

Ivan Eľko, generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. a predseda Ekumenickej rady cirkví 
Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS 
Ján Babjak, prešovský arcibiskup metropolita 
Rastislav, pravoslávny arcibiskup metropolita 
Renáta Vinczeová, zastupujúca generálna dozorkyňa ECAV na Slovensku 
Štefan Rendoš, Evanjelická cirkev metodistická 
Vlastimil Šulgan, Starokatolícka cirkev na Slovensku 
Ján Líba, Apoštolská cirkev na Slovensku 
Štefan Evin, Cirkev bratská 
Ferenc Porubán, Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku 
Zoltán Kakaš, Bratská jednota baptistov na Slovensku 
Ján Hradil, Cirkev československá husitská            zdroj: tkkbs.sk 


