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FARSKÉ OZNAMY (20.3.2022 – 27.3.2022) 
3. PÔSTNA NEDEĽA 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
21.3.2022 

Pondelok po 3. pôstnej nedeli, 
féria 

18:00 
+ Rudolf a Veronika 

*** 

UTOROK 
22.3.2022 

Utorok po 3. pôstnej nedeli, 
féria 

18:00 
BPZ pre rod. Jána Kunocha 

16:30 
BPZ pre Petra a Pavla 

STREDA 
23.3.2022 

Streda po 3. pôstnej nedeli, 
féria 

7:00 
na úmysel kňaza 

*** 

ŠTVRTOK 
24.3.2022 

Štvrtok po 3. pôstnej nedeli, 
féria  
Večerná sv. omša je z nasl. slávnosti. 

18:00 
+ Anton Gemeľa, Štefan 

a Žofia Jambora 
*** 

PIATOK 
25.3.2022 

ZVESTOVANIE PÁNA 
slávnosť 

18:00 
BPZ pre Annu (70. r. ž.) 

16:30 
+ Jozef a Žofia Janolek  

SOBOTA 
26.3.2022 

Sobota po 3. pôstnej nedeli,  
féria 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

18:00 
BPZ pre Alenu s rod. 

*** 

NEDEĽA 
27.3.2022 

4. PÔSTNA NEDEĽA 
NEDEĽA LAETARE 

7:30 
BPZ pre rod. č. 595 

9:00 
poď. za 50 r. ž. Jozefa  

10:30 - vysielaná 
za ľud farnosti 

1. Aktuálne opatrenia: respirátor, dezinfekcia rúk 
2. V prípade pohrebu alebo zaopatrenia chorého volajte na t. č. 043/559 12 26 alebo 0948 607 070. 
3. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme sk. č. 10: vedúca p. Kramarčíková Vlasta. PBZ  
4. Pobožnosť krížovej cesty:  

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

5. Aj v tomto roku je možnosť darovať 2% z odvedených daní. Podporiť môžete aj cirkevné organizácie.  
6. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli do zbierky ľuďom utekajúcim pred vojnou. 

Potravinovú a inú pomoc, ktorú sme zozbierali odvezieme na ukrajinskú hranicu, ďalšia časť bude použitá 
v centrách, kde sú ubytovávaní utečenci a značná časť sa odvezie priamo na Ukrajinu – do vojnou 
postihnutých oblastí. Nech Pán Boh odmení vašu štedrosť a lásku. Vďačné sestričky Vincentky. 

7. Počas pôstu vytrvajme v čítaní Biblie. V pondelok dočítame knihu Tobiáš a od utorka začneme čítať 
knihu Daniel.  

8. Deti, ktoré prídu na pobožnosť Krížovej ceste, dostanú postupne dieliky, z ktorých si vytvoria Golgotu. 
Keďže dielikov je 7, aj keď deti nebudú na všetkých krížových cestách, dokážu si Golgotu vyskladať. 

9. V noci zo soboty 26.3. na nedeľu 27.3. sa mení čas. O 2. hodine si posunieme hodinky o hodinu 
dopredu na 3. hod. (Budeme spať o hodinu kratšie.) 

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

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



KÝM MÁME ČAS 
Evanjeliový úryvok Tretej pôstnej nedele (Lk 13, 1 - 9) prináša Ježišovu výzvu na pokánie, ktoré nie 

je určené len pre tzv. veľkých hriešnikov, lebo pred Bohom sme všetci hriešnici a všetci potrebujeme jeho 
odpustenie.  

„Každý človek zomrieť musí“, spieva sa v jednej pohrebnej piesni. Ak človek zomiera „nasýtený 
životom“, tzn. vo vysokom veku, jeho odchod napriek smútku berieme ako istú zákonitosť. Ťažšie sa však 
vyrovnávame, keď smrť je náhla, nečakaná, ba až násilná. Pán Ježiš v nedeľnom úryvku spomína hneď dva 
konkrétne príklady nečakanej smrti. Prvým je násilná smrť a druhým nešťastná udalosť s následkom smrti. 
V takýchto situáciách sa zvykneme pýtať „prečo musel zomrieť?“ a hľadáme odpovede. Takéto nečakané 
úmrtia dokážu otriasť človekom a  jeho vierou.  
Výzva na zmenu života  

Môžeme hovoriť s použitím názvu diela Dostojevského o súvislosti medzi „zločinom  a trestom?“ Je 
násilná či nečakaná smrť trestom za predchádzajúce hriechy? Možno to boli pútnici, ktorí sa vrátili 
z Jeruzalema a  teraz Ježišovi a zástupom okolo neho rozpovedali, ako Poncius Pilát zmiešal krv Galilejčanov 
s krvou obetných zvierat, ktoré prinášali v jeruzalemskom chráme. Vyvolali Galilejčania v Jeruzaleme snáď 
nejakú vzburu? Okrem Lukášovho evanjelia nemáme v historických prameňoch žiadnu zmienku o tomto 
hroznom čine rímskeho prokurátora, ktorý spravoval Judsko v rokoch 26 – 36 po Kr. Avšak z diela 
židovského historika Jozefa Flávia (37 – 100 po Kr.) sa dozvedáme, že Pilát nechal v roku 35 po Kr. 
povraždiť Samaritánov na vrchu Garizim. Krutosť mu teda nebola cudzia. Rimania boli veľmi citliví na 
vzbury a nepokoje, ktoré neraz riešili krvavým spôsobom.  

Druhým príkladom je nešťastná udalosť, keď pri vodnej nádrži Siloe v Jeruzaleme spadla kamenná 
veža a usmrtila 18 ľudí. Ježiš rozhodným spôsobom odmieta vtedy rozšírený názor, že smrť je odplatou za 
spáchané, známe alebo skryté hriechy. Boží Syn však pozýva svojich poslucháčov, aby udalosti, ktoré sa 
odohrali, čítali hlbšie. Otázka preto nestojí, kto je väčší alebo menší hriešnik, lebo pred Bohom sme všetci 
hriešni a  všetci potrebujeme konať pokánie.  

Smrť je chvíľou, keď sa akoby zastavil čas. Pripomína nám našu krehkosť. Nemáme život tak 
suverénne v rukách, ako si to neraz myslíme. Preto je potrebné častejšie sa zastaviť a popremýšľať nad 
vlastným životom, hodnotami, vzťahmi. Stále je čas prehodnotiť a zmeniť doterajší prístup. Slovo „pokánie“ 
v jeho gréckom význame „metanoia“ znamená práve toto „zmenu zmýšľania“.   
Prinášať úrodu  

Čo je úlohou stromu? Zarodiť, priniesť ovocie. Vtedy je užitočný  a naplnil svoje poslanie. 
Podobenstvo o figovníku, ktorý napriek vynaloženému úsiliu neprináša úrodu, je symbolom ľudského života. 
Nežijeme len pre seba. Ovocie je symbolom užitočnosti pre druhých, ale aj zárukou budúcnosti, lebo plody 
v sebe obsahujú semienka pre ďalší život. Podobenstvo je ľahko čitateľné. Boh nám dal život, ale vo svojej 
láske posiela vinohradníka – svojho Syna, aby zachránil ľudstvo, aby zachránil každého človeka. Zmienka 
o troch rokoch je asi odkazom na tri roky Ježišovho verejného účinkovania. Boží Syn dnes nás vyzýva 
k pokániu. Pozýva nás k tej prvotnej spolupráci s Bohom, ku ktorej sme boli stvorení a povolaní, lebo vtedy 
nájdeme vlastné šťastie.  „Pane, nechaj ho ešte tento rok“ sú Ježišovou modlitbou k Otcovi za nás.    

Pri životných jubileách zvykneme ďakovať za rôzne veci. Najčastejšie za zdravie, rodinu, deti... 
Jestvuje dar, bez ktorého tie ostatné by nejestvovali. Je to dar času, ktorý nám Boh dáva. V súvislosti 
s pôstnym obdobím môžeme hovoriť ešte viac o dare času na zmenu života a návrat k Bohu.  

Nech náš život Ježišovho učeníka je požehnaním pre druhých. Kým máme čas, prinášajme ovocie 
našej viery, ako hovorí apoštol Pavol:  „Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť 
dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.“ (Gal 5, 22 – 23)  
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 

  

  



BOH VŽDY PREKVAPÍ 
Evanjeliový úryvok slávnosti Zvestovania Pána (Lk 1, 26 – 38) hovorí o posolstve Boha, ktorý 

prostredníctvom anjela oznamuje Márii, že sa stane matkou Božieho Syna. 
Zvestovanie Ježišovho narodenia je vložené do skromného prostredia. Uskutočňuje sa v Nazarete, o 

ktorom niet žiadnej zmienky v Starom zákone. Anjel neprichádza do chrámu ku kňazovi, ale do skromného 
domu chudobného človeka. Navyše ide o ženu, bez akéhokoľvek postavenia a z neznámeho prostredia, ktorá 
nepatrí do Dávidovej dynastie, lebo túto mesiášsku charakteristiku má jej manžel Jozef. Boh prevracia naruby 
ľudské očakávania a zaužívané schémy. Boh vždy prekvapí. Platí to aj pre náš život. Boh koná prekvapivo 
tam, kde by sme to nečakali, a zjavuje svoju veľkosť na osobách, s ktorými sa podľa ľudských kritérií 
nepočíta.  
Počaté dieťa je Boží Syn 

Evanjelista Lukáš vytvoril paralelu zvestovania a narodenia Ježiša Krista so zvestovaním a narodením 
Jána Krstiteľa, pričom má vyniknúť veľkosť a výnimočnosť Ježišovej osoby. 

Samotný úvod „v šiestom mesiaci“ (Lk 1, 26) je signálom pre čitateľa, že ide odkaz na to, za akých 
zázračných okolností došlo k počatiu Jána Krstiteľa, ktorého matka Alžbeta je už v šiestom mesiaci 
tehotenstva. Napriek zázračným okolnostiam narodenia Jána Krstiteľa, príchod Božieho Syna prekonáva 
akékoľvek ľudské očakávania. Už oslovenie jeho matky Márie je odlišné. Ona je plná milosti. Ján Krstiteľ 
bude prorokom Najvyššieho, ale Ježiš bude Synom Najvyššieho. Už v lone matky Alžbety naplní Jána 
Krstiteľa Duch Svätý, ale Ježiš je počatý Duchom Svätým bez pričinenia muža.  
Naplnenie prísľúbení 

Evanjelista Lukáš zachoval odvolávku na Dávidovu dynastiu v anjelových slovách: „Pán Boh mu dá 
trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ (Lk 
1, 32 - 33) Ide o podobnosť s Božím prisľúbením kráľovi Dávidovi o jeho synovi Šalamúnovi, ktoré vyriekol 
prostredníctvom proroka Nátana: „On postaví môjmu menu dom a ja upevním jeho kráľovstvo naveky... 
svojej milosti ho nepozbavím... Tvoj dom a tvoje kráľovstvo bude predo mnou naveky pevné; tvoj trón bude 
upevnený naveky!“ (2 Sam 7, 13 - 16) V Márii sa napĺňa tento predobraz kráľovnej matky. Jej syn bude 
dedičom večného kráľovstva. Večný Boží Syn sa stane podľa tela potomkom kráľa Dávida.  
Máriina otázka  

Emeritný pápež Benedikt XVI. hovorí o Máriinej námietke „ako sa to stane, veď ja muža 
nepoznám“  (Lk 1, 34) ako o jej záhadnej reakcii, ktorá zostáva pre nás tajomstvom. Jej otázka je zvláštna 
z toho dôvodu, že bola zasnúbená, preto sa podľa ľudských očakávaní mohla domnievať, že jej dieťa bude 
plodom manželského vzťahu s Jozefom. V staroveku svätý Augustín hovoril o tom, že Mária zložila sľub 
čistoty a k zasnúbeniu s Jozefom prišlo preto, aby vo svojom panenskom stave mala ochrancu. Avšak 
v židovskom prostredí by takéto uzavretie manželstva bolo nemysliteľné.  

Každý predsa uzatváral manželstvo s túžbou priviesť potomka ako naplnenie lásky muža a ženy. 
Mária svojou námietkou naznačuje, že nepredpokladá, žeby sa stala matkou Mesiáša na základe prirodzenej 
cesty spojenia s mužom. Keďže nepozná inú cestu, žiada od anjela vysvetlenie. Anjel v odpovedi zdôrazňuje, 
že počatie dieťaťa nenastane predpokladaným ľudským spôsobom, ale mocou Najvyššieho. V tomto 
okamihu by sme mohli aj my vzniesť námietky, že to nie je možné. Preto aj pre nás zaznieva uistenie: „Bohu 
nič nie je nemožné.“  (Lk 1, 37)  
Matka Božieho Syna  

V Lukášovom evanjeliu je to Mária, ktorá dáva meno svojmu synovi: „Dáš mu meno Ježiš.“ (Lk 1, 
31) Je tu rozdiel od patriarchálneho modelu Matúšovho evanjelia, kde táto úloha pripadla 
Jozefovi.  V biblickom prostredí je dôležité meno, ktoré hovorí o osobe, kto je a aké je jej poslanie. Meno 
Ježiš pochádza z hebrejského mena „Ješua“ a znamená „Boh zachraňuje“. Evanjelista tým zdôvodňuje 
zmysel celej udalosti zvestovania. Dať niekomu meno znamenalo, že osoba, ktorá toto meno dáva, berie za 
danú osobu zodpovednosť. Lukáš vyzdvihuje význam Máriinho vyvolenia ako matky Mesiáša a Božieho 
Syna. 
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 



PÁPEŽ ZASVÄTÍ RUSKO A UKRAJINU PANNE MÁRII, DO ĽVOVA 
PRINESÚ FATIMSKÚ SOCHU 

Pápež František na sviatok Zvestovania Pána zverí Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny 
Márie. Ten istý akt v rovnaký deň vykoná vo Fatime aj pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski ako 
vyslanec Svätého Otca. 

Tlačové stredisko Svätej stolice oznámilo, že pápež František tak urobí počas kajúcej pobožnosti, 
ktorej bude predsedať v piatok 25. marca o 17. hodine v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne. Pápež tak 
reagoval na výzvu ukrajinských rímskokatolíckych biskupov, ktorí ho o to prosili osobitným listom 
začiatkom marca. 

„Pokorne prosíme Vašu Svätosť, aby ste verejne vykonali akt zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie, ako to žiada Presvätá Bohorodička vo Fatime,“ uviedli biskupi v liste, ktorý zverejnili na 
Popolcovú stredu. Ukrajinskí pastieri v liste zároveň píšu, že v týchto hodinách „nesmiernej bolesti 
a hrozných skúšok pre náš ľud“ sú hovorcami neprestajnej a vrúcnej modlitby podporovanej kňazmi 
a zasvätenými. Biskupi Ukrajiny svoju požiadavku pripomenuli pápežovi aj cez kardinála Krajewského, 
ktorý navštívil Ukrajinu minulý týždeň ako pápežov vyslanec. 

„Dúfame, že tento akt zasvätenia prinesie koniec vojny čo najskôr,“ hovoria ukrajinskí biskupi. 
Pripomínajú, že v roku 1917 Panna Mária vo Fatime povedala, že treba Rusko zasvätiť, aby sme sa vyhli 
vojne, hladu a prenasledovaniu cirkvi. Ukrajinskí biskupi zároveň zverejnili na svojej webovej 
stránke aktualizovaný ukrajinský text aktu zasvätenia Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. 
Veriacich a kňazov žiadajú, aby sa recitoval súkromne po každej svätej omši. Biskupi hneď v ten deň, ako 
vypukla vojna, vyzvali kňazov, aby sa po každej svätej omši modlili tento akt zasvätenia. 

Rímskokatolícki biskupi na Ukrajine sa na akt zverenia chcú s veriacimi pripraviť osobitnou 
novénou, ktorá sa začne vo štvrtok. Veriacich zasa vyzvali, aby sa dobre vyspovedali, pristupovali čo 
najčastejšie k Eucharistii a modlili sa v rodinách. 

„Modlíme sa spoločne ruženec alebo iné modlitby za mier, za vládcov nášho štátu, za našu armádu a 
všetkých, ktorí bránia našu vlasť, za ranených a mŕtvych,“ vyzvali biskupi s tým, aby si ľudia v modlitbách 
spomenuli aj na tých, ktorí vojnu začali a boli zaslepení agresivitou. 

„Chráňme svoje srdcia pred nenávisťou a hnevom voči našim nepriateľom. Kristus dáva jasný pokyn, 
že sa máme za nich modliť a žehnať ich,“ napísali rímskokatolícki biskupi v deň, keď sa vojna začala. 
Rusko už zasvätili 

Pápež Ján Pavol II. už Rusko zasvätil Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a to tak, ako si žiadala vo 
Fatime Božia Matka. Urobil tak 25. marca 1984, keď spolu s biskupmi zasvätil Máriinmu srdcu celý svet. 
V cirkvi neskôr došlo k určitým sporom o tom, či rôzne zasvätenia Ruska vykonané predchádzajúcimi 
pápežmi spĺňali požiadavky stanovené Máriou.  

Sestra Lucia, ktorej sa Panna Mária vo Fatime zjavovala, v liste napísanom v roku 1989 potvrdila, že 
pápež Ján Pavol II. vyhovel žiadosti Panny Márie o zasvätenie Ruska, aj keď ho priamo nespomenul. Rusko 
totiž bolo v tom čase súčasťou Sovietskeho zväzu. Iné autority vrátane Kongregácie pre náuku 
viery takisto potvrdili, že zasvätenie bolo dokončené k spokojnosti sestry Lucie. Sestra Lucia v liste 
poukázala aj na to, že predchádzajúce zasvätenia, ktoré vykonali pápež Pius XII. v rokoch 1942 a 1952, pápež 
Pavol VI. v roku 1967 a Ján Pavol II. v roku 1982, neboli úplné, pretože sa nekonali v spojení s biskupmi 
sveta. 
Na Ukrajinu privezú fatimskú sochu 

Do Ľvova privezú aj sochu Fatimskej Panny Márie. Ako informuje portál aciistampa, kópia sochy 
príde do Ľvova priamo z portugalskej Fatimy. Najprv bude prevezená do Krakova a odtiaľ ju do Ľvova 
prevezie ukrajinská komunita. 

O púť sochy požiadal ľvovský gréckokatolícky arcibiskup Ihor Woźniak. Vyobrazenie Panny Márie, 
ktoré poputuje na Ukrajinu, je trinástou replikou fatimskej sochy, ktorá je zhotovená podľa pokynov sestry 
Lucie.  

Okrem toho sa vo fatimskej svätyni každý deň modlia za mier. Jej rektor Carlos Cabecinhans 
pripomenul, že „modlitba za mier je poslaním Fatimy“ a že „každý deň sú vo svätyni predkladané prosby za 
ukončenie vojny a obrátenie Ruska.“  Podľa neho púť sochy k nášmu východnému susedovi „má pomôcť 
Ukrajincom nájsť nádej a oporu v Bohu.“ 

zdroj: svetkrestanstva.postoj.sk 


