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FARSKÉ OZNAMY (6.3.2022 – 13.3.2022) 
1. PÔSTNA NEDEĽA 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
7.3.2022 

Pondelok po 1. pôstnej nedeli, 
féria 

18:00 
+ Michal Hurák (1. výr.) 

*** 

UTOROK 
8.3.2022 

Utorok po 1. pôstnej nedeli, 
féria 

18:00 
BPZ pre Alenu s rod. 

16:30 
+ Milan 

STREDA 
9.3.2022 

Streda po 1. pôstnej nedeli, 
féria 

7:00 
+ Mária a Ľudovít 
Majchrák (30. deň) 

*** 

ŠTVRTOK 
10.3.2022 

Štvrtok po 1. pôstnej nedeli, 
féria 

18:00 
+ Jozef Dendis a rodičia 

16:30 
+ Karol, Helena a Karol 

PIATOK 
11.3.2022 

Piatok po 1. pôstnej nedeli, 
féria 
Kántrový deň 

18:00 
BPZ pre rod. č. 257 

16:30 
+ Anton, Mária a Jozef  

SOBOTA 
12.3.2022 

Sobota po 1. pôstnej nedeli, 
féria  
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

18:00 
+ Martin a z rod Vajdiar a 

Ončák 
*** 

NEDEĽA 
13.3.2022 

2. PÔSTNA NEDEĽA 

7:30 
+ Anton Balak č. 268 a 

rodičia 9:00 
+ Ján a Mária Baľák a 

Marián 10:30 - vysielaná 
za ľud farnosti 

1. Aktuálne opatrenia:  
 režim: Základ a 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. 8: vedúca p. Majdová Martina. PBZ  
4. Na kostol daroval Bohu známy 50,-€. PBZ 
5. Dnes 6.3. je jarná zbierka na Charitu. Časť zbierky bude použitá aj pre utečencov z Ukrajiny. PBZ. 
6. Pobožnosť krížovej cesty:  

 Lokca: dnes (nedeľa): 14:00 hod.; piatok: po sv. omši 
 Ťapešove: dnes (nedeľa): 13:00 hod.; piatok:  po sv. omši;  

7. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí je dnes 6.3. v Lokci po druhej sv. omši a v Ťapešove po sv. 
omši. 

8. Od pondelka 7.3. začneme zapisovať úmysly sv. omší v Lokci a v Ťapešove od utorka 8.3. na mesiac 
apríl, máj a jún. Zapisovať sa bude v kostole po sv. omšiach. Prednosť majú okrúhle jubileá a výročné 
omše. Jedna rodina môže dať za toto obdobie dva úmysly, ktoré budú slúžené vo farnosti. Zároveň 
budeme zapisovať aj úmysly pre výpomocného duchovného o. Milana. Na webstránke farnosti môžete 
sledovať, kedy o. Milan odslúžil tieto sv. omše. 

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

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



9. V stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Pre našu farnosť bude záväzný piatok. Obsahom 
jarných kántrových dní je: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. 
Pamätajme na tento úmysel pri sv. omšiach, krížových cestách a modlitbách. 

10. Spišská diecéza vás pozýva na ďakovnú púť do Ríma. V ponuke sú dve alternatívy: 1. 
Cesta autobusom. 2. Cesta lietadlom. Záujemcovia o letecký zájazd sa môžu prihlasovať do štvrtka  
10.3. a o autobusový zájazd do konca marca. Prihlásiť sa môžete v sakristií a následne budú informácie 
posunuté cestovnej kancelárií. 

11. Prežívame Pôstne obdobie, kedy sa pripravujeme na Veľkú noc. Ponúkame vám Pôstny kalendár 2022, 
ktorý nájdete na webstránke farnosti. 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 skončení pôstneho 
obdobia budete môcť na papierik napísať meno, adresu rodiny a počet dní, v ktoré sa vám podarilo 
uskutočniť danú úlohu. Každá rodina, ktorá sa zapojí, dostane malú odmenu. 

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

 
OZNAM KBS O PRIJÍMANÍ EUCHARISTIE 

Drahí bratia a sestry,  
v situácii pandémie sa kvôli ochrane zdravia veriacich dočasne pristúpilo k rozdávaniu svätého 

prijímania do rúk. Po dôkladnom zvážení okolností a súčasnej cirkevnej praxe sa slovenskí biskupi rozhodli, 
že táto možnosť zostane zachovaná aj do budúcna.  

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila toto rozhodnutie Konferencie biskupov 
Slovenska. Prijímať Eucharistiu do rúk bude preto možné aj po skončení pandemickej situácie. Veriaci sa 
môžu slobodne rozhodnúť, ako prijmú Telo Kristovo: prijatie do úst, ako aj prijímanie do rúk sú rovnako 
legitímne.  

Ďakujeme Vám za úctu a zbožnosť, ktorú ste viacero mesiacov prejavovali pri prijímaní Pánovho Tela 
do rúk, s ohľadom na pandemické okolnosti. Duchovných otcov prosíme, aby sa naďalej starali o správnu 
katechézu: Eucharistia nech je všade uctievaná a prijímaná v súlade s katolíckou náukou.  

S láskou i naliehavo zdôrazňujeme, aby sme Kristovo Telo prijímali vždy náležite disponovaní a v 
posväcujúcej milosti. Eucharistia je pre nás najcennejším pokladom, prameňom života Cirkvi i každého 
kresťana.  

Žehnajú Vás a denne sa za Vás modlia slovenskí biskupi.            zdroj: tkkbs.sk 
 

STRATÉGIA ZLÉHO DUCHA SA NEMENÍ 
Evanjeliový úryvok Prvej pôstnej nedele (Lk 4, 1 – 13) hovorí o stretnutí Ježiša s diablom, ktorý ho 

pokúša. Udalosť nasleduje hneď po krste, kde bol Ježiš Kristus verejným spôsobom prehlásený za Božieho 
Syna. Preto aj pokúšanie je potrebné vnímať z pohľadu Ježišovho Božieho synovstva.   
Úplná poslušnosť Božej vôli  

Evanjelista Lukáš uvádza, že Ježiš strávil na púšti 40 dní, čím vytvára odkaz na 40-ročné putovanie 
izraelského národa po púšti po vyslobodení z egyptského otroctva. Ježiš pri odpovediach diablovi cituje 
z jedinej starozákonnej knihy – Deuteronómium (porov. Dt 8,3; 6,16; 6,13). Táto kniha je reflexiou na 
putovanie izraelského národa po púšti, kde národ zažil hlad, neveru v Božiu prítomnosť, modloslužbu 
uctievaním zlatého teľaťa, ale na druhej strane národ zažil ochranu a pomoc z Božej strany (vyslobodenie z 
Egypta, dar manny, vody, prepelíc atď.).  

Deuteronómium pozýva národ, aby prijal Božie prikázania a zachovával ich bez toho, aby skúšal 
Boha. Pán Ježiš berie na seba dejiny svojho národa a úplnou poslušnosťou ukazuje príklad plnenia Božej 
vôle. Číslo 40 však odkazuje aj na dve významné starozákonné postavy, ktoré sa spomínajú aj v udalosti 
Pánovho premenenia na vrchu. Mojžiš strávil 40 dní a 40 nocí na vrchu Sinaj predtým, ako dostal Božie 
prikázania. Prorok Eliáš putoval k tomuto vrchu 40 dní. Pán Ježiš prišiel, aby naplnil prisľúbenia Starého 
zákona. V jeho náuke sa napĺňa učenie Zákona, ktorý Boh dal prostredníctvom Mojžiša a Prorokov, ktorých 
zastupuje Eliáš.   



Slovo „díabolos“ pochádza od slovesa „diabállo“ – ohovárať, obviňovať. Diabol je „ohovárač“, ktorý 
sa stavia proti Božím úmyslom s cieľom škodiť človeku. V Novom zákone výraz označuje zlého ducha, ktorý 
navádza na zlé.    

Dve z troch otázok diabol začína slovami „ak si Boží Syn“. Nejde o spochybnenie Ježišovho božstva, 
ale o pokušenie, aby Pán Ježiš prejavil svoju božskú moc spôsobom, akým ho o to žiada zlý duch. Ježiš 
odmieta uchýliť sa k divadelnému divotvorstvu. Odmieta zneužiť Božiu moc.  

Rovnaká taktika zlého ducha zaznieva aj voči nám: „Ak si naozaj slobodný, prečo sa 
obmedzovať...“, „Ak ste modernou spoločnosťou, správajte sa ako iné krajiny... “ Uveriť v seba, uveriť, že 
sme viac ako Boh, to sú pokušenia aj dnešnej doby.   
Tri rôzne otázky s jediným cieľom   

Všimnime si tri otázky – tri pokušenia. Prvým je hlad, stav núdze. Diabol vyzýva Ježiša k záchrane 
vlastného života. Na prvý pohľad je to vznešená myšlienka, ale v skutočnosti by znamenala nedôverovať 
Otcovi. Pán Ježiš by šiel proti vlastným slovám: „Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: "Čo budeme jesť?" 
alebo: "Čo budeme piť?" alebo: "Čo si oblečieme?" Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský 
Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete“ (Mt 6, 31 – 32).  

Druhým pokušením je úplná fantázia, že diabol má moc nad celým svetom. Zlý duch chce od Božieho 
Syna, aby uveril tomuto klamstvu a zapredal svoj vzťah s Otcom, ktorý je jediný Stvoriteľ a Pán všetkého. 
Toto klamstvo je veľkým pokušením pre súčasný svet. Ak sa začneme spoliehať na vlastné sily, odmietať 
Boha a vyhľadávať iné „božstvá“, nech je nám varovaním starozákonná skúsenosť so zlatým teľaťom. 

Napokon tretie pokušenie sa odohráva na tom najsvätejšom mieste židovského náboženstva – 
v jeruzalemskom chráme. Toto pokušenie je azda najväčšie. Diabol pre svoje účely vyťahuje tie najväčšie 
zbrane. Argumentuje dokonca samotným Božím slovom: „Veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá príkaz 
o tebe, aby ťa chránili,‘ a ‚vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň´“ (Lk 4, 10 – 11). Je to úryvok 
zo starozákonného 91. žalmu.   

Koľkokrát aj dnes sa nám predkladajú minulé, ale predovšetkým tie súčasné hriechy Cirkvi, previnenia 
biskupov, kňazov, laických veriacich. Neváhajú sa použiť citáty Svätého písma, pápežov... To všetko 
s jediným cieľom: odmietni Boha, zavrhni Cirkev, zriekni sa svojej viery.  
Jestvuje iba jediný prostriedok  

V príbehu o pokúšaní je Ježiš predstavený ako Boží Syn, ktorý pozná Božiu vôľu a úplne sa podľa nej 
riadi. Hlas z neba pri krste verejne označil Ježiša za Božieho Syna a v pokušeniach na púšti je ukázaná kvalita 
tohto synovstva. V trojitom pokušení evanjelista Lukáš dáva jasnú odpoveď o jedinečnom vzťahu Ježiša - 
Syna k Bohu – Otcovi. Zároveň je to návod pre Ježišových nasledovníkov. 

Čas a priestor sa menia, ale stratégia zlého ducha zostáva vždy rovnaká. Preto v boji proti pokušeniam 
jestvuje iba jediný prostriedok. Potrebujeme byť vedení Duchom Svätým a prostredníctvom Cirkvi byť 
spojení s Božím Synom, Ježišom Kristom.   
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 

  

VYSVETLENIE SPÔSOBU SV. PRIJÍMANIA OD KARDINÁLA JOZEFA 
RATZINGERA (EUCHARISTIA – STREDOBOD CIRKVI, MNÍCHOV 1978). 

Súčasný emeritný pápež Benedikt ešte ako kardinál a mníchovský arcibiskup povedal na tému 
spôsobu sv. prijímania tieto slová, ktoré sú aktuálne i pre nás teraz: 

„Najprv by som chcel povedať, že oba spôsoby sv. prijímania – na ruku i do úst sú možné a chcem 
poprosiť všetkých kňazov, aby s pochopením uznávali rozhodnutie každého veriaceho v tejto veci; Chcel by 
som okrem toho poprosiť všetkých vás veriacich, aby ste nepodozrievali tých, ktorí sa rozhodli pre jeden zo 
spôsobov sv. prijímania. Môžete sa ma však spýtať: Keď ide o Sviatosť Oltárnu je správne hovoriť 
o tolerancii? Pravda je však taká, že až do IX. storočia sa Eucharistia prijímala postojačky na ruku. Iste, to 
nemusí znamenať, že to musí ostať vždy tak, pretože veľké a krásne na Cirkvi je to, že rastie, že dozrieva, že 
chápe tajomstvo stále hlbšie. Napokon aj vývoj, ktorý začal po IX. storočí, mal ako prejav úcty voči 
Eucharistii svoje opodstatnenie a svoje dobré dôvody. Avšak musíme povedať aj to, že Cirkev počas 



deviatich storočí neslávila Eucharistiu nehodne. Keď čítame texty svätých otcov, vidíme s akým duchom 
úcty prijímali Eucharistiu. U sv. Cyrila Jeruzalemského zo IV. storočia nachádzame zvlášť krásny text. Vo 
svojej krstnej katechéze vysvetľuje tým, čo sa pripravujú na sv. prijímanie, ako to majú robiť. Zo svojich rúk 
majú vytvoriť trón, položiť jednu dlaň na druhú, aby sa stala trónom pre Kráľa a súčasne, aby znázorňovala 
kríž. Išlo mu o tento symbolický prejav plný krásy a hĺbky: Ruky človeka vytvárajú kríž, ktorý sa stáva 
trónom, na ktorý zostúpi Kráľ. Vystretá otvorená ruka sa tak môže stať znakom vzťahu človeka k Pánovi, 
svoje ruky otvára pre Neho, aby sa tak stali nástrojom Jeho blízkosti, trónom Jeho milosrdenstva v tomto 
svete. 

Kto toto zváži, spozná: Je nesprávne sporiť sa o tento či iný postoj. Sporiť sa musíme a môžeme iba 
o to, o čo zápasila Cirkev pred a po IX. storočí, totiž o úctu srdca, ktoré sa skláňa pred Božím tajomstvom, 
ktoré sa kladie do našich rúk. Pritom nesmieme zabúdať, že nielen naše ruky sú nečisté, lež aj náš jazyk a aj 
naše srdce a že s jazykom neraz viac hrešíme ako s rukami. Veľkou odvahou a súčasne vyjadrením Božej 
milosrdnej lásky je to, že sa Ho môžeme dotýkať nielen rukou a jazykom, lež i našim srdcom. Že Pán 
vstupuje do nás a chce byť v nás, chce s nami žiť a chce sa stať stredobodom nášho života a jeho premeny. 

Zdroj: Joseph Kardinal Ratzinger, Gott ist uns nah, Eucharistie: Mitte des Lebens 
 

KDE JE TERAZ BOH? A AKÝ ZMYSEL MAJÚ NAŠE MODLITBY? 
Opýtali sme sa na to vladyku Cyrila Vasiľa. 

Kde je v tejto ťažkej situácii Boh? 
Jednoduchá katechizmová odpoveď na otázku je: Boh je na nebi, na zemi i na každom mieste. V 

kontexte však predpokladám, že by sa dalo povedať aj to, že ak definujeme Boha ako „Lásku“, ako „Svetlo“, 
tak je viditeľne prejavený všade tam, kde je jeho láska, kde sa otvárame jeho svetlu. 

Najväčším Božím darom, ktorý nám Boh nevezme, je naša slobodná vôľa. V nej sa odzrkadľuje aj náš 
obraz a podoba s ním. Otec chce z nás mať synov a dcéry, ktorí si poslušnosť jeho pravidlám vyberajú z 
lásky a zodpovednosti, a nie zo strachu otrokov alebo bez možnosti voľby ako „roboti“. Sloboda teda 
znamená slobodu vyberať si dobro a chrániť sa zla. 

Tento dar však môžeme aj zneužiť, sme schopní vybrať si zlo, otvoriť sa zlu. V tomto zmysle Boh 
„dopúšťa“ existenciu morálneho zla, „dopustí“ aj to, aby sme si vybrali zlo s jeho morálnymi i fyzickými 
následkami. Je to súčasť našej slobody – aj s následkami a dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú. 
Ako môže konfrontácia so zlom zatriasť vierou ľudí? 

Konfrontácia so zlom môže otriasť vierou len v tej miere, v akej by sme si predstavovali Božie 
účinkovanie v našich životoch i v celom svete. Teda len v duchu akéhosi kontrolného mechanizmu, ktorý 
automaticky ako nejaká „poistka – istič“ zasahuje a vyraďuje ľudskú slobodu, ak by sa rozhodla pre zlo. 

Konfrontácia so zlom však môže aj posilniť našu vieru, ak v zle spoznávame dôsledky 
nerešpektovania hlavného Božieho príkazu – príkazu lásky k Bohu a k blížnemu. Takéto poznanie nás o to 
viac motivuje k dôvere v neho, k priľnutiu k jeho Zákonu, teda k tomu, čo nazývame vierou. 

Ide pritom o istý „posilňovací mechanizmus“: viera je motívom k správnym rozhodnutiam a ku 
konaniu dobra, správne rozhodovanie a konanie posilňuje našu vieru, ktorá sa takto prejavuje aj v našom 
živote. 
Málo sa modlíme, keď vojna stále trvá? 

Modlitba má nepredstaviteľnú a nezmerateľnú duchovnú silu. Je to náš hlas k Bohu s prosbou o jeho 
zásah, o prejavenie tej tajomnej duchovnej sily, ktorá nevysvetliteľným spôsobom, teda aj pri rešpektovaní 
osobnej slobody rozhodovania každého jedinca, dokáže viesť, posilňovať, motivovať ľudí ku konaniu dobra 
a k rozhodovaniu sa pre dobro. Súčasne vytvára – opäť empiricky nemerateľnú – duchovnú energiu dobra a 
lásky, ktorá sa nemôže neprejaviť ako súčasť nekonečného boja dobra a zla, ktorý sprevádza ľudstvo celými 
jeho dejinami. Naša modlitba mení aj nás samých. 

Na druhej strane, modlitba vyžaduje aj následný krok. Ora et labora. Modli sa a pracuj. Modlitba nám 
teda dáva silu a motiváciu pre konanie dobra – v akejkoľvek podobe a forme, každému podľa jeho stavu a 
charizmy.                        zdroj: postoj.sk 


