
.  

FARSKÉ OZNAMY (27.2.2022 – 6.3.2022) 
8. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
28.2.2022 

Pondelok 8. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Andrej Papán 

*** 

UTOROK 
1.3.2022 

Utorok 8. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Jozef, František, Pavol a 

Helena 

16:30 
+ Jozef Majcher a rodičia 

STREDA 
2.3.2022 

POPOLCOVÁ STREDA 
Deň pokánia a prísneho pôstu 

15:00 
+ Helena Kunochová a 

manžel 16:30 
+ Angela, Vendelín a Ján 

18:00 
+ Mária Jasenková 

ŠTVRTOK 
3.3.2022 

Štvrtok po Popolcovej strede,  
féria 
Prvý štvrtok v mesiaci. 

18:00 
+ kňaz Peter Zábel 

*** 

PIATOK 
4.3.2022 

Piatok po Popolcovej strede,  
féria 
Prvý piatok v mesiaci. 

18:00 
+ Štefan Vrašťák 

16:30 
BPZ pre členov ruže 

Božského Srdca  

SOBOTA 
5.3.2022 

Sobota po Popolcovej strede,  
féria; Prvá sobota v mesiaci. 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

18:00 
+ Anton a Helena Vajdiar, 

deti a Jozef 
*** 

NEDEĽA 
6.3.2022 

1. PÔSTNA NEDEĽA 

7:30 
+ František Vajdiar  

(1. výr.) 9:00 
+ Vladimír a rodičia 

10:30 - vysielaná 
za ľud farnosti 

1. Aktuálne opatrenia:  
 režim: Základ 
 R-O-R: respirátor - odstupy - dezinfekcia rúk 

2. Ak potrebujete niečo vybaviť na fare, najprv sa prosím skontaktujte telefonicky na t. č. 043/559 12 26. 
3. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme sk. č. 7: vedúca p. Betíková Katarína. PBZ  
4. Na kostol darovali z pohrebu Heleny Kyrczovej 50,-€ a Bohu známy 50,-€. PBZ 
5. Ako príprava na Pôstne obdobie bude vyložená Sviatosť oltárna spolu s možnosťou sv. spovede.  

Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny, môže za 
obvyklých podmienok získať úplné odpustky: 
 Lokca: nedeľa (dnes): 14:00 – 15:00 hod.; pondelok a utorok: 17:00 – 18:00 hod. 
 Ťapešovo: utorok: 15:30 – 16:30 hod.   

6. Popolcovou stredou vstupujeme do Pôstneho obdobia. Na znak pokánia a obrátenia budeme v tento 
deň pri všetkých svätých omšiach poznačení popolom. V tento deň je prísny pôst, to znamená iba raz 
do dňa sa dosýta najesť a dva razy niečo prejesť. Tento prísny pôst viaže všetkých od 18. do 60. roku 

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

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



života. V tento deň sa zároveň zdržiavame mäsitého pokrmu, ktoré nemožno nahradiť iným 
skutkom pokánia. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života až do svojej 
smrti. Na výzvu Sv. Otca obetujme v tento deň prísny pôst a modlitby za pokoj a mier na Ukrajine. 

7. Pobožnosť krížovej cesty:  
 Lokca: piatok: po sv. omši; nedeľa: 14:00 hod. 
 Ťapešove: piatok:  po sv. omši; nedeľa: 13:00 hod. 

8. Tento týždeň je aj prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme takto: 
 Lokca: štvrtok a piatok: 16:30 - do sv. omše 
 Ťapešovo: piatok: 15:30 hod. - do sv. omše. 

9. Chorých, ktorých chcete aby som navštívil, nahláste osobne v sakristii alebo telefonicky. 
 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 9:00 hod. 

10. V sobotu 5.3. bude Fatimská pobožnosť v Lokci po večernej sv. omši. 
11. Na budúcu nedeľu 6.3. sa bude konať jarná zbierka na Charitu. Časť zbierky bude použitá aj pre 

utečencov z Ukrajiny. Vopred všetkým darcom PBZ. 
12. Oznamujeme, že slávnosť 1. sv. prijímania bude v Ťapešove 15. mája a v Lokci bude 5. júna. 
13. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude na budúcu nedeľu 6.3. v Lokci po veľkej sv. omši 

a v Ťapešove po sv. omši. 
14. Tento rok sa uskutoční  Národné stretnutie mládeže T22 v Trenčíne v dňoch 28. – 31. júla 2022. Od 

utorka 22.2. je na stránke narodnestretnutiemladeze.sk spustené prihlasovanie na toto stretnutie. Všetky 
ďalšie informácie nájdete na uvedenej webstránke. 

15. Spišská diecéza vás pozýva na ďakovnú púť do Ríma. V ponuke sú dve alternatívy: 1. 
Cesta autobusom. 2. Cesta lietadlom. Pri oboch alternatívach je možnosť nástupu na autobus 
v Námestove. 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. 

16. Od Popolcovej stredy začína Pôstne obdobie, kedy sa pripravujeme na umučenie a zmŕtvychvstanie Pána 
Ježiša. Ponúkame vám Pôstny kalendár 2022. V ňom sa nachádza na každý deň rozpis čítania zo 
Starého zákona z knihy Tobiáš a Daniel, modlitba Krížovej cesty, dobré skutky a sebazápory. Po 
splnení úlohy daného dňa si môžete vyfarbiť políčko. Pôstny kalendár a Pôstna modlitba je k dispozícii 
na webstránke farnosti a v kostoloch na stolíkoch. Zároveň, keď si v rodine prečítate jednu kapitolu zo 
Sv. písma pri najbližšej návšteve kostola vložte lístok s menom, adresou rodiny a počtom dní ktoré ste 
čítali. Z lístkov sa postupne vytvorí krásny obrázok. 

17. Deti, ktoré prídu na pobožnosť Krížovej ceste v piatok a v nedeľu, dostanú postupne dieliky, z ktorých 
si vytvoria vlastnú Golgotu.  

 
AJ ČLOVEKA MOŽNO SPOZNAŤ PO OVOCÍ 

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Lk 6, 39 – 45), ktorá je poslednou v cezročnom období pred 
začiatkom Pôstu, ponúka niekoľko Ježišových konkrétnych usmernení. 

Úryvok hovorí o príkladoch vodcu učiteľa, pokrytca a dobrého človeka. Pri čítaní Ježišových slov si 
uvedomujeme ich náročnosť, a predsa práve preto sú príťažlivé a hodné nasledovania.  
Slepý vodca   

„Môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy?“ (Lk 6, 39) Výrok môžeme chápať v dvoch 
interpretáciách. Prvá sa vzťahuje na sprevádzanú osobu. Kto si v živote vyberá za sprievodcu toho, kto nevidí 
a nepozná cestu, hrozí, že s ním zablúdi, alebo dokonca svoj život vystaví nebezpečenstvu. Druhá 
interpretácia sa vzťahuje na osobu, ktorá sprevádza. Kto chce viesť druhých, kto chce stáť na čele 
spoločenstva, musí vidieť a poznať cestu, lebo sa môže stať, že ohrozí všetkých, ktorí ho nasledujú. Výrok 
Pána Ježiša je potrebné vnímať v duchovnom význame. Jediným vodcom je Kristus. Jeho evanjelium je 
svetlom pre život človeka. Kto si vyberá iné hodnoty, než ponúka Ježiš Kristus, vystavuje seba a druhých 
morálnej záhube.  
 
 



Máte jediného učiteľa – Krista  
„Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ.“ (Lk 6, 40) História aj súčasnosť 

nás učí, že v dejinách nechýbali ľudia, ktorí sa povyšovali nad Ježiša Krista.  
Neváhali sa vyhlásiť za mesiášov, spasiteľov, učiteľov. Vyhlásili smrť Boha a koniec kresťanstva. 

Ježišov učeník nemá a nemôže odovzdať viac ako jeho Majster a Pán. Múdry žiak sa učí a berie si príklad od 
svojho učiteľa. Pýcha a namyslenosť už mnohých zviedla z cesty, ktorou je Ježiš Kristus. Úloha kresťana nie 
je pridávať k Ježišovmu evanjeliu vlastné predstavy, prichádzať s vysvetleniami len aby obhájil svoju 
pravdu. Skutočný učeník sa usiluje čo najlepšie a do hĺbky poznať a nasledovať Krista.  
Pokrytec  

„Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka!“ (Lk 6, 42). Známe slovo „pokrytec" - „hypokrytes“ 
označovalo v bežnej gréčtine „herca na javisku, ktorý hrá úlohu niekoho iného.“  V novozákonných 
evanjeliách sa týmto výrazom označuje človek,  v ktorom je rozpor medzi jeho slovami a skutkami. 
Koľkokrát aj v našom prežívaní viery vkladáme množstvo energie do neustálej nápravy toho druhého, a tak 
málo síl venujeme náprave vlastnej povahy a našich slabostí. Keď ide o druhého, vieme hneď pomenovať, 
čo by mal zmeniť. Keď ide o nás, dožadujeme sa trpezlivosti. Pán Ježiš nezakazuje napomenúť druhého 
človeka, ale dôležité je zachovať poradie. Ježišovo posolstvo najskôr aplikujme na vlastný život, lebo vtedy 
v novom – Kristovom svetle uvidíme druhého človeka a jeho život.  
Dobrý človek  

„Každý strom možno poznať po ovocí.“ (Lk 6, 44) Pri aplikácii týchto slov na človeka používa Pán 
Ježiš jednoduchý a pritom veľmi účinný príklad z prírody: „Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako 
nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie.“ (Lk 6, 43) Jestvuje nemenné prepojenie: kvalita ovocia závisí od 
kvality stromu. Koľkokrát aj v dnešnej spoločnosti je náročné rozlíšiť dobro od zla. Koľko zla zabaleného v 
príťažlivom obale krásnych slov, zbožných argumentov a filantropických zdôvodnení sa nám dnes podsúva 
ako „dobré ovocie“.  

Zabitie človeka sme nazvali eutanáziou, čo doslova znamená „dobrá smrť“; zabitie nenarodeného 
dieťaťa sme zabalili do argumentov práva matky na slobodnú voľbu; manželstvo osôb rovnakého pohlavia 
vyhlasujeme za právo na šťastie; manželský zväzok muža a ženy sme označili len za jednu z foriem 
spolužitia, ktorá podlieha zmenám doby; pri nemorálnom konaní sa odvolávame na  formulku „zákon 
porušený nebol“, keďže sme ho predtým tak upravili; susedia pri prvej nezhode namiesto zmierenia podávajú 
„v mene spravodlivosti“ na seba trestné oznámenia...  Ako sa v tomto zmätku zorientovať? Opäť len 
zopakujem, že jestvuje nemenné prepojenie: kvalita ovocia závisí od kvality stromu: „Dobrý človek vynáša 
z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo.“ (Lk 6, 45) Kde je náš poklad? Je 
ukotvený v Bohu a v jeho slove? „Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ (Mt 6, 21) 

Aká je v tom všetkom úloha Kristových učeníkov? Stáť na strane pravdy, ktorou je Kristovo 
evanjelium.  
 autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 

  

Z PÝCHY SME SPRAVILI ZDRAVÉ SEBAVEDOMIE,  
HNEV SME POVÝŠILI NA SLOBODU PREJAVU 

Hriech vnímame ako slabosť, z ktorej sa netreba spovedať. Dokonca sme z niektorých 
hriechov spravili čnosti, hovorí Max Kašparů. 

„Čnosti, ak sa v nich cvičíme, prebúdzajú anjela skrytého v človeku a premáhajúc neresť, držia 
nakrátko šelmu, ktorá číha v každom z nás,“ hovorí pápež František v knihe rozhovorov O nerestiach 
a čnostiach. 

Rozmýšľať o čnostiach a nerestiach znamená uvažovať o námahe a kráse každodenného života, 
pokračuje ďalej pápež. Na túto cestu uvažovania sa chceme vydať aj prostredníctvom novej série 
podcastových rozhovorov o siedmich hriechoch a čnostiach. 

Začíname úvodným rozhovorom s českým kňazom a psychiatrom Maxom Kašparů. Hovorí o tom, 
ako sme si zrelativizovali životné hodnoty, ako to ovplyvňuje vieru a fungovanie celej spoločnosti. 



Už viackrát ste spomínali, že čoraz častejšie badáte tendencie k relativizácii hriechu. Čo to znamená? 
Stratili sme citlivosť na hriech. Keď si hriechy zrelativizujeme, začneme ich nazývať inak a potom ich 

vôbec ako hriechy nevnímame. 
Pýcha dnes už neexistuje, máme zdravé sebavedomie. Lakomstvo sme si premenovali na zákon 

ekonomiky, nestriedmosť na vyššiu životnú úroveň, závisť na boj o spravodlivosť, hulvátstvo a hnev na 
slobodu prejavu. 
Čiže sme si z hriechov dokonca spravili „čnosti“. 

Áno. Alebo diagnózy. Sú silné tendencie vo Svetovej zdravotníckej organizácii, aby boli sexuálna 
promiskuita a lenivosť označené ako nové diagnózy. Čiže ak bude váš manžel záletník, nepácha hriech 
nevery, ale trpí chorobou a jeho správanie treba akceptovať. 

Takisto už nebudeme mať lenivých ľudí. Najnovšie budú trpieť prokrastináciou, teda chronickou 
tendenciou odkladať plnenie povinností a úloh na neskorší čas. 
Takýmto spôsobom sa dá potom zrelativizovať asi všetko. 

Presne tak. Zanedbaná výchova sa zmenila na podporovanie vlastného názoru u detí, materstvo bez 
manželstva je moderná forma existencie, likvidácia pozitívnych hodnôt je zbavenie sa predsudkov, neúcta 
k tradícii je víťazstvo zdravého rozumu. A takto by sme naozaj mohli pokračovať ešte dlho.  
Je z čoho sa pri takomto uvažovaní vôbec spovedať? 

V Nemecku to zašlo už tak ďaleko, že sa tam takmer vôbec nespovedá. 
Mali sme na teologickej fakulte študentku, ktorú pre výborný prospech poslali na štúdium do 

Nemecka. Po roku sa vrátila, naštudovaná. Pýta sa ma: Veríte na hriech? Ja som jej odpovedal, že na hriech 
veriť nemusím, pretože sa s ním dennodenne stretávam u seba aj u druhých. A ona na to: Mýlite sa, hriech 
neexistuje. Existuje len ľudská slabosť a z nej sa netreba spovedať. Spoveď je teda celkom zbytočná. 

Tak s týmto sa vám vráti budúca učiteľka náboženstva zo štúdií v Nemecku. 
A dá sa s tým niečo robiť? Nevezieme sa náhodou v už rozbehnutom vlaku? 

Musíme si uvedomiť jednu dôležitú vec. Ja ani vy celú spoločnosť nezmeníme. Nenariekajme preto 
nad spoločnosťou, ale pozrime sa do svojich rodín a spoločenstiev. Aj nám Ježiš hovorí podobné slová ako 
ženám na krížovej ceste: Neplačte nado mnou, plačte nad svojimi deťmi. Musíme pracovať vo svojich 
rodinách. 

Hovorme o všetkých týchto veciach s našimi deťmi, vysvetľujme, poďme im príkladom. Ony tomu 
musia porozumieť, musia spoznať, prečo sa oplatí žiť čnostným životom. Potom tieto pravdy, ktoré nám 
cirkev sprostredkúva, dokážu prijať do svojich životov. 
A prečo sa oplatí žiť čnostným životom? Nie je to skôr tá menej atraktívna cesta? 

Je to cestovný poriadok života. Keď sa vyberiem na cestu, tak si dopredu naštudujem, ako sa tam 
dostanem, a mám k dispozícii aj nejakú mapu. Alebo ak idem autobusom či vlakom, cestujem podľa presného 
harmonogramu cesty. 

Keď mám k dispozícii cestovný poriadok života, neoplatí sa zaoberať tým, či kráčam správnym 
smerom? Či som stále na tej ceste krásy, dobra a pravdy? 

zdroj: svetkrestanstva.postoj.sk 

 
ODPUSTKY V PÔSTE 

✦ Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých 
podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o 
umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. 
Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním 
a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napr. štvrť hodiny 

✦ Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista 
Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 

 


