
.  

FARSKÉ OZNAMY (13.3.2022 – 20.3.2022) 
2. PÔSTNA NEDEĽA 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
14.3.2022 

Pondelok po 2. pôstnej nedeli, 
féria 

18:00 
+ Ján a Žofia Sihelský a 

rodičia 
*** 

UTOROK 
15.3.2022 

Utorok po 2. pôstnej nedeli, 
féria 

18:00 
+ Ján a Katarína Jadroň 

a Helena Šípka 

16:30 
BPZ pre Alenku 

STREDA 
16.3.2022 

Streda po 2. pôstnej nedeli, 
féria 

7:00 
+ Helena Kyrczová  

(30. deň) 
*** 

ŠTVRTOK 
17.3.2022 

Štvrtok po 2. pôstnej nedeli, 
féria 

18:00 
+ Ján a Helena Papán a deti 

*** 

PIATOK 
18.3.2022 

Piatok po 2. pôstnej nedeli, 
féria 
Večerná sv. omša je z nasl. slávnosti. 

18:00 
+ Justína a Anton Bereník 

a rodičia 

16:30 
BPZ pre členov ruže  

sv. Jozefa  

SOBOTA 
19.3.2022 

SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY 
MÁRIA 
slávnosť 

 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

7:30 
+ Mária, Jozef a Anton 

Majda a rodičia 
*** 

18:00 
+ Jozef Banas a rodičia 

NEDEĽA 
20.3.2022 

3. PÔSTNA NEDEĽA 

7:30 
+ z rod. Tomčík a Lipničan 9:00 

BPZ pre Jozefínu s rod.  
(70 r. ž.)  10:30 - vysielaná 

+ Florián a Jolana 
Michalčík 

1. Aktuálne opatrenia: 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. 9: vedúca p. Rončáková Gabika. PBZ  
4. Na kostol darovali z pohrebu Jozefa Papána 50,-€. PBZ 
5. Minulú nedeľu sa pri zbierke na charitu vyzbieralo a odoslalo 3.600,-€. Všetkým darcom srdečné 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 pútnikov do Svätej Zeme bude dnes 13.3. vo farskom kostole po skončení Krížovej cesty. 
8. Sestrička Beáta a animátori srdečne pozývajú všetky deti na stretnutie, ktoré sa po dlhom čase uskutoční 

v sobotu 19.3. v Ťapešove o 10:00 hod. v budove starej školy a v Lokci o 14:00 hod. vo farskom centre. 
Náplňou stretnutia budú aktivity spojené s hrou. Tešíme sa na všetkých. 

9. Dnes je výročný deň zvolenia Sv. Otca pápeža Františka. Pamätajme dnes na neho vo svojich modlitbách.  

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

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



10. Pripomíname, že biskupi  na Slovensku od 6. marca zrušili dišpenzy od povinnej účasti na sv. omšiach 
v nedele a na prikázané sviatky. 

11. Aj v tomto roku je možnosť darovať 2% z odvedených daní. Podporiť môžete aj cirkevné organizácie.  
12. Prosíme o potravinovú pomoc pre utečencov z Ukrajiny, ktorú organizujú naše sestričky DKL pre 

spolusestry v Košiciach a na hraniciach. Prosia o: malé džúsiky so slamkou, croassanty, ovocné kapsičky, 
trvanlivé potraviny (cestoviny, ryža, cukor, mäsové konzervy, paštéty, fazuľa zaváraná, trvanlivé mlieko), 
voľnopredajné lieky od bolesti, teploty, kašeľ pre deti, toaletný papier, drogéria. Darované veci noste do 
farského centra ku sestričkách v Lokci. Vopred ĎAKUJEME! 

13. Počas pôstu vytrvajme v čítaní knihy Tobiáš a Daniel a v uskutočňovaní Pôstneho kalendára.  
14. Deti, ktoré prídu na pobožnosť Krížovej ceste, dostanú postupne dieliky, z ktorých si vytvoria vlastnú 

Golgotu.  
 

POZVANIE AJ K NAŠEJ PREMENE 
Evanjeliový úryvok Druhej pôstnej nedele (Lk 9, 28 – 36) hovorí o Pánovom premenení na vrchu. Ježiš Kristus 

berie so sebou troch apoštolov Petra, Jána a Jakuba a v prítomnosti dvoch starozákonných svedkov Mojžiša a Eliáša 
im zjaví svoju slávu. 

Udalosť nadväzuje na Petrovo vyznanie pri Cézarei Filipovej o Ježišovi Kristovi, že on je Boží Mesiáš (Lk 9, 
18 – 27), čím plní úlohu objasnenia jeho pravej identity. Je Pánovým služobníkom, ktorý, aby vykúpil ľudstvo, bude 
trpieť, zomrie na kríži a na tretí deň vstane z mŕtvych. 

Vrch 
Premenenie sa udialo na vrchu, čím je celá udalosť vyňatá z bežného sveta a odohráva sa v Božom priestore. 

V biblickom ponímaní je vrch blízko neba, a preto je privilegovaným miestom stretnutia človeka s Bohom. Pre Starý 
zákon je v osobitnej pozornosti vrch Sinaj, ktorý je spojený s povolaním Mojžiša a odovzdaním Božích prikázaní. 
Sinaj je spojený aj s postavou proroka Eliáša. Obidve postavy sprevádzajú Ježiša pri jeho premene na inom vrchu – 
na hore Tábor. 

Zmienka o spánku, ktorý premôže Ježišových učeníkov, chce povedať, že pre človeka ostáva Boh a jeho plány 
tajomstvom. Je to Boh, ktorý ich človeku dáva spoznať.  
Hlas 

Centrálnou udalosťou je hlas z neba, v ktorom zaznievajú rovnaké slová, ako sme počuli pri krste v Jordáne. 
Výzva „počúvajte ho“ spája úryvok s Božím prísľubom o prorokovi, ktorý povstane po Mojžišovi v starozákonnej 
knihe Deuteronómium 18,15: „Proroka, ako som ja, vzbudí ti Pán, tvoj Boh, z tvojho národa, z tvojich bratov; jeho 
počúvaj.“ Vidíme aj inú skutočnosť. Mojžiš dostal na vrchu Sinaj Tóru - Božie slovo. Boh prehovoril teraz k nám 
skrze svojho Syna. On je Božím Slovom, je naplnením Zákona.  
Mojžiš a Eliáš  

Prítomnosť dvoch postáv Starého zákona, Mojžiša a Eliáša, vždy vzbudzovala osobitnú pozornosť. Prečo 
práve tieto postavy stoja s Ježišom a nie iné? Obidve postavy zažili Božie zjavenie na vrchu Sinaj (Horeb). Mojžiš vo 
videní Božej slávy (porov. Ex 33,18-34,7) a Eliáš v jemnom vánku (porov. 1 Kr 19,1-18). Mojžiš a Eliáš zakúsili 
odvrhnutie vlastného ľudu (porov. Ex 14,11-14; 1 Kr 18,7-19). Prítomnosť dvoch svedkov zodpovedalo židovským 
predpisom, podľa ktorého iba svedectvo dvoch alebo troch svedkov bolo pravdivé (porov. Dt 17,6).  

Keď v dobe Machabejcov v 2. a 1. storočí pred Kr. utíchol prorocký duch, vládlo presvedčenie, že Boh znova 
pošle proroka, ktorý bude predchodcom mesiáša. Toto očakávanie sa opieralo o dve dôležité starozákonné postavy. 



Prvou bol Mojžiš na základe už spomenutého citátu Dt 18,15. Druhá postava vychádzala z citátu z Knihy proroka 
Malachiáša: „Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, skôr než príde Pánov deň, veľký a hrozný. A obráti srdce otcov k 
synom a srdce synov k ich otcom, aby som neprišiel a neudrel zem kliatbou.“ (Mal 3,23-24) 

Mojžiš s Eliáš predstavujú dve hlavné časti starozákonnej časti Biblie - Zákon a Proroci, ktorú prišiel Boží Syn 
naplniť. Ich prítomnosť potvrdzuje, že doba Mesiáša už nastala v Ježišovi Kristovi. 
Duchovný odkaz  

Evanjelista Lukáš zdôrazňuje, že Ježiš vyšiel na vrch do samoty, aby sa tam modlil a počas modlitby sa zmenil 
vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril. Modlitba premieňa človeka, približuje ho k nebu, k Bohu. Vyhľadávajme aj 
my chvíle pre modlitbu, účasť na svätej omši, sviatosti, ktoré nás budú vnútorne premieňať, čo sa odrazí na našom 
vonkajšom správaní.  

Pri premenení vstupuje na scénu samotný Boh Otec. Jeho hlas pozýva počúvať jeho Syna, lebo sú to Božie 
slová. Častejšie berme do rúk Sväté písmo, najmä evanjeliá, v ktorých k nám hovorí Ježiš Kristus, Boží Syn.   

V závere evanjelista píše o troch apoštoloch: „Oni zmĺkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli.“ 
(Lk 9, 36) Aké dôležité je stíchnuť, rozjímať nad Božím slovom, nosiť ho vo svojom srdci a pýtať sa na jeho posolstvo 
pre náš život.  
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 

  

POKUŠENIE A BOJ S NÍM 
Kde sú zlí duchovia? – Všade!  
Keď sa pozorne zahľadíme na udalosť pokúšania Pána Ježiša na púšti, dobré je všimnúť si, že táto 

udalosť nám nielen rozpráva o skutočnosti, akou je pokúšanie. Chce nás aj učiť, aký postoj máme zaujať 
voči pokušeniu. Vidíme, že Pán Ježiš zaujíma určitý postoj, odpovedá na pokušenie, ale nediskutuje s 
pokušením. 

Múdremu postoju nás chce naučiť aj svätý Ignác, keď nás vo svojich pravidlách zoznamuje s taktikou 
pôsobenia zlého ducha. O akú taktiku ide? 

Svätý Ignác nám ju približuje troma obrazmi či podobenstvami. 
Prvé pravidlo: Keď sa voči zlému duchu hneď na začiatku jeho pokúšania postavíme rozhodne, 

jasne a rázne, tak zlý duch nič nezmôže, bude slabý. Ako náhle však začneme ustupovať, robiť kompromisy, 
vtedy, keď začneme váhať a naťahovať čas svojho rozhodnutia, zlý duch to využíva, stáva sa silnejším a 
premôže nás. 

Keby sme si to chceli priblížiť, mohol by nám v tom pomôcť príbeh o turistovi, ktorý cestoval 
púšťou. Na jednom mieste si postavil malý stan a v ňom ležal. O chvíľu sa k stanu priblížila ťava. Najprv 
dala dovnútra stanu svoju hlavu. Turista ju nechal. Potom dala dovnútra jednu nohu, turista nereagoval. 
Potom druhú nohu, turista váhal, ale nič neurobil. Napokon sa v príbehu rozpráva, že celá ťava sa 
natlačila do stanu. Až vtedy sa turista ozval a povedal jej: Počúvaj, ťava, myslím si, že jasne vidíš: tu nie je 
miesta pre dvoch! Na to mu ťava hovorí: Samozrejme, daj si odchod!  

Turista už nemal silu dostať ju von. A autor tohto úsmevného a zároveň poučného príbehu hovorí: 
Keby ju bol hneď na začiatku buchol po ňufáku, tak by sa nedostala dnu. A to obrazne vyjadruje, čo nás chce 
učiť svätý Ignác. Voči pokušeniu sa máme postaviť hneď na začiatku ráznym a rozhodným spôsobom. 
Vedieť hneď na začiatku zaujať správny a rozhodný postoj. 

Len skúsme nahliadnuť do svojej osobnej skúsenosti: Nemali naše hriechy, naše pády, naše zlyhania 
svoj pôvod práve v tom, že sme boli nedostatočne rozhodní a rázni hneď na začiatku? Našu 
nerozhodnosť, naše váhanie, naše koketovanie s pokušením, naše zahrávanie sa, našu nejednoznačnosť 
využíva zlý duch vo svojom pôsobení voči nám.  

Ostáva nám teda múdre pravidlo: Hneď na začiatku odporovať jasne a rázne. Rieku dokážeme 
zvládnuť, prekročiť na jej počiatku, pri prameni, keď je ešte maličká. Nie tam, kde sa rozšíri, tam ju už 
zvládnuť nedokážeme.  

V druhom pravidle, ktorým nám približuje sv. Ignác taktiku pôsobenia zlého ducha, si zasa 
pomáha obrazom muža ako falošného milenca. Ignác učí, že zlý duch si počína ako falošný milenec, 
ktorý zvádza dcéru dobrého otca alebo manželku dobrého manžela. Čo robí falošný milenec? Chce všetko 
svoje zvádzanie a pokúšanie skryť, utajiť. Nechce, aby sa niekto o tom dozvedel, pretože ako náhle to 
vyjde najavo, nebude môcť uskutočniť svoj zámer.  



Takúto taktiku, takýto spôsob používa aj zlý duch. Ktosi múdro hovorí, že zlý duch loví v kalných 
vodách. Chce, aby sa všetko dialo vo tme, v tajnosti, aby nik o tom nevedel. Zlý duch nikdy nemiluje pravdu, 
svetlo, otvorenosť, úprimnosť, pravdivosť. Aký postoj máme zaujať voči tejto jeho taktike? 

Z našej strany sa žiada otvorenosť, úprimnosť a pravdivosť. Ide o to, aby sme vedeli úprimne 
otvoriť všetky naše pokušenia a hovoriť o nich, napríklad pred svojím spovedníkom, duchovným vodcom, 
rodičmi, či diskrétnym, skúseným, dobrým priateľom. Potrebujeme ich dostať na svetlo. Aj po 
psychologickej stránke pocítime, ako nás to vnútorne oslobodí a pokušenie stráca nad nami svoju moc. 
Ak to však v sebe kdesi utajíme, skryjeme a nevyznáme to, tak sa nás to zmocňuje. A prirodzene, 
potom to prináša zlé ovocie. Je potrebné si prosiť o veľkú úprimnosť a otvorenosť, pravdivosť a dôveru. 

Jeden z írskych pátrov jezuitov hovoril o svojej skúsenosti. Slúžil svätú omšu a zmocnilo sa ho pri 
nej pokušenie ateizmu, ktoré mu nahováralo: Ty predsa neveríš v Boha. Bola to pre neho ťažká situácia. Čo 
mu v nej pomohlo? Povedal, že mu pomohli dve veci.  

Prvá, keď sa vrátil do spoločenstva svojich spolubratov, otvorene, úprimne a s dôverou začal o tom 
rozprávať. Dal to do svetla pravdy, úprimnosti, otvorenosti. 

Po druhé, nikdy sa neprestal modliť, nech prežíval akékoľvek pokušenie neviery. Práve pravdivosť a 
modlitba ho zachránili, ba posilnili v živote viery. 

Problém nie je v tom, že máme pokušenia, ale v tom, že si ich nechceme priznať a nechceme ich 
dostať do svetla pravdy. 

A všimnime si ešte tretie pravidlo, tretí obraz, aký používa svätý Ignác, aby nám priblížil taktiku 
pôsobenia zlého ducha. Je to obraz vojenského veliteľa, ktorý má bojovať proti svojmu nepriateľovi. Čo urobí 
vojenský veliteľ? Dobre si preskúma situáciu svojho nepriateľa. Hľadá predovšetkým, kde je jeho nepriateľ 
najslabšie zaistený, kde má najväčšiu slabinu, achilovu pätu. A tam sústredí všetku svoju silu. Jednoducho 
vie: tu prerazí.  

Svätý Ignác hovorí, že rovnako pôsobí zlý duch. Hľadá v nás samých miesta, kde sme najviac slabí, čo 
je našou slabosťou. Hľadá miesto, kde sa najľahšie dostane do nášho vnútra a kde sa nás zmocní. Tam 
sústredí všetku svoju silu pokušenia. 

Čo si to od nás vyžaduje podľa svätého Ignáca? 
To, čo nám radí Pán Ježiš, a čo radil aj svojim apoštolom v Getsemanskej záhrade. „Bdejte a modlite 

sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“ Čo to znamená bedliť a modliť sa? 
V prvom rade to znamená, aby sme dobre poznali seba samých, aby sme poznali svoje slabé stránky. 
Všetci ich máme. Treba poznať, čo je našou slabosťou. Pre niekoho to môže byť precitlivenosť na svoje 
vlastné ja, pre iného závisť, zmyselnosť, hnev, lenivosť, alkohol, peniaze, ohováranie alebo hocičo iného. 

A druhou vecou je nutnosť posilňovať svoje slabé miesta. Je potrebné zaisťovať ich silou z modlitby 
a múdrou rozvážnosťou z bdelosti. Vedieť pokorne a múdro počítať s tým, že tu som slabý. Možno to 
druhému nerobí problém, čo robí problém mne. Možno druhému nerobí problém alkohol. Ak však ja cítim, 
že je to mojou slabosťou, tak ja si nemôžem dovoliť to, čo si môže dovoliť niekto, kto s tým problémy 
nemá.  

Prvým krokom k svätosti je poznať hlavnú zo svojich nezriadených vášní a stále proti nej bojovať. 
Bojovať proti mnohým chybám naraz spôsobí, že budeš zhovievaví ku všetkým. Vyber si jednu a postupne 
ju premáhaj, ináč nepremôžeš žiadnu. Keď oslabíš silu hlavnej nezriadenej vášne, zanikne aj množstvo 
ďalších chýb. 

Na druhej strane naša slabosť, nech by bola akákoľvek, nemusí byť len niečo, čo by nás muselo 
oslabovať, alebo sa azda stávať naším nešťastím. Naopak. Naša slabosť sa nám môže dokonca stať aj 
požehnaním v zmysle spomínaných slov svätého Pavla: „Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na 
dobré" (Rim 8, 28). 

A znova by som tu uviedol konkrétny príklad. Mladá dievčina menom Golda chodila skľúčená, 
lebo nebola pekná. Avšak po niekoľkých rokoch zmenila svoj postoj. Tu je jej zdôverenie sa: Uvedomila 
som si, ako to, že som nebola pekná, bolo skrytým požehnaním. Prinútilo ma to rozvíjať v sebe vnútorné 
hodnoty. Pochopila som, že ženy, ktoré nemôžu rátať so svojím pekným vzhľadom, musia viac pracovať 
a... dobre sa im to vypláca. Golda Maierová sa ako prvá žena stala premiérkou Izraela.  

Pane, v tejto chvíli sa obraciame k tebe. Ty sám, Pane, vieš, že deň čo deň sme vystavení 
pokušeniu. Daruj nám múdrosť svojho Ducha, aby sme sa vedeli modliť a bedliť, aby sme vedeli byť 
rozhodní, otvorení, pravdiví, a načerpali tak dosť síl k tomu, aby sme sa stali  víťazmi života aj vo chvíľach 
nášho pokušenia. 


