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FARSKÉ OZNAMY (27.3.2022 – 3.4.2022) 
4. PÔSTNA NEDEĽA 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
28.3.2022 

Pondelok po 4. pôstnej nedeli, 
féria 

17:30 – detská 
poď. za 80 r. ž. Žofie 

*** 

UTOROK 
29.3.2022 

Utorok po 4. pôstnej nedeli, 
féria 

18:00 
+ Jozef Kurta a rodičia 

16:30 – detská 
+ Štefan, Alžbeta a deti 

STREDA 
30.3.2022 

Streda po 4. pôstnej nedeli, 
féria 

18:00 
+ Jozef, Helena a Božena 

Lipničan 
*** 

ŠTVRTOK 
31.3.2022 

Štvrtok po 4. pôstnej nedeli, 
féria  

18:00 
BPZ pre Františka (70 r. ž.) 

*** 

PIATOK 
1.4.2022 

Piatok po 4. pôstnej nedeli, 
féria 
Prvý piatok v mesiaci. 

18:00 
BPZ pre Martu č. 441 

16:30 
+ Marta a Jozef Rypák  

(30. deň)  

SOBOTA 
2.4.2022 

Sobota po 4. pôstnej nedeli,  
féria; Prvá sobota v mesiaci. 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

18:00 
BPZ pre Jozefa 

a Genovévu s rod. 
*** 

NEDEĽA 
3.4.2022 

5. PÔSTNA NEDEĽA 

7:30 
na úmysel kňaza 9:00 

+ Jozef a Kristína Brontvaj 
a deti 10:30 - vysielaná 

za ľud farnosti 

1. Aktuálne opatrenia: 
Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska z poverenia slovenských katolíckych biskupov 
publikuje nasledovné usmernenia vychádzajúc z ostatnej vyhlášky ÚVZSR: 
 V kostoloch zostáva v platnosti nosenie respirátorov. Táto povinnosť však neplatí pre ženícha a 

nevestu pri sobáši. 
 Všetky ostatné pandemické obmedzenia boli odvolané. Preto je možné vrátiť sa k 

používaniu sväteničiek a k znaku pokoja. Vzhľadom na ochranu zdravia, ak niekto nechce používať 
sväteničku a podávať ruky, ale zostať zatiaľ pri úklone hlavou, môže tak i naďalej robiť a ostatní nech 
to rešpektujú.  

 Kostol môže navštevovať každý, bez ohľadu na zaočkovanie či testovanie. 
 Boli celkom zrušené počtové obmedzenia veriacich na bohoslužbách. 
 Sväté prijímanie je možné rozdávať do úst aj do rúk. Tí, ktorí budú prijímať do rúk, nech ich gesto 

(otvorené dlane) je jednoznačné, aby rozdávateľ sv. prijímania vedel akým spôsobom chcete prijímať. 
Na farskej úrovni sa dá dohodnúť taký spôsob, aby prijímali najskôr tí, ktorí chcú do rúk, a ku koncu 
tí, ktorí chcú do úst, a zobral sa tak ohľad na ochranu zdravia zraniteľných. 

 Dôležitou je naďalej duchovná príprava a nevyhnutnou pre prijatie Eucharistie je 
vždy posväcujúca milosť. 

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

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



2. Ak potrebujete niečo vybaviť na fare, môžete sa skontaktovať aj telefonicky na t. č. 043/559 12 26. 
3. Na kostol darovali z krstu Tomáša Smolára a Michala Bakaľu po 50,- € a z pohrebu Heleny Hurákovej 

50,- €. PBZ. 
4. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme sk. č. 11: vedúca p. Kušnieriková Alena. PBZ  
5. Pobožnosť krížovej cesty:  

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

6. Stretnutie detí so sestričkou a s animátormi bude v Ťapešove v stredu 30.3. o 15:00 hod. a v Lokci 
v sobotu 2.4. o 14:00 hod. 

7. Na budúcu nedeľu 3.4. bude Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Z 
rozhodnutia KBS bude táto zbierka určená na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine. PBZ. 

8. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme takto: 
 Lokca: v pondelok od 16:30 hod.; v stredu od 17:00 hod.; vo štvrtok a piatok od 16:00 hod.;  
 Ťapešovo: v utorok a v piatok od 15:00 hod. 

9. Sviatosť Oltárna bude vyložená v Lokci vo štvrtok od 16:00 hod. do sv. omše. 
10. Chorých, ktorých chcete aby som navštívil, nahláste 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 8:00 hod. 

11. V sobotu 2.4. bude Fatimská pobožnosť v Lokci po večernej sv. omši. 
12. Slovenská katolícka charita pripravila aj v tomto roku ďalší ročník kampane Pôstna krabička pre 

Afriku. Pôstne krabičky sú k dispozícii vzadu v kostole. Zároveň bude pripravená aj spoločná krabička 
v kostole.  

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

Keďže dielikov je 7, aj keď deti nebudú na všetkých krížových cestách, dokážu si Golgotu vyskladať. 
 

TENTO TVOJ BRAT! 
Evanjeliový úryvok Štvrtej pôstnej nedele (Lk 15, 1 – 3. 11 – 32) prináša azda najznámejšie Ježišovo 

podobenstvo O márnotratnom synovi. 
Podobenstvá nie sú Ježišovou novinkou. Používali ich už židovskí rabíni pred ním. Ježiš tejto 

zaužívanej forme príbehov však dal nový rozmer. Za ich pomoci viedol svojich poslucháčov do sveta, o 
ktorom mal to najhlbšie poznanie. Je to svet Božieho kráľovstva s vlastnými pravidlami a logikou, ktorá sa 
mnohokrát odlišuje od našich predstáv a očakávaní.  

Hoci sa udomácnil názov O márnotratnom synovi, v skutočnosti hlavnou postavou je otec. 
Podobenstvo nasleduje po dvoch podobenstvách o stratách ovce a drachmy. Predsa však toto podobenstvo 
nie je len o strate a znovunájdení syna, lebo je tam ešte ďalší - starší syn.  
Úloha podobenstva 

Podobenstvá sa nerozprávali na skrátenie dlhej chvíle. Ich vyrozprávanie bolo najčastejšie reakciou 
na nejaký problém, správanie alebo postoj, ktorý si žiadal zdôvodnenie alebo vysvetlenie. V nedeľnom 
úryvku sa uvádza: „K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci 
šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“ Preto im povedal toto podobenstvo...“ (Lk 15, 1 – 3) 
Nasledujú tri podobenstvá O stratenej ovci, O stratenej drachme a O márnotratnom synovi. Jeho 
vyrozprávaním Ježiš názorným príkladom zdôvodňuje svoj postoj k hriešnikom, ktorý vyvoláva 
pohoršenie. Ježiš je otcom, mýtnici a hriešnici sú mladším synom, farizeji a zákonníci sú starším synom.  

Grécke slovo označujúce podobenstvo je „parabolé“ a doslova znamená „postaviť vedľa seba.“ Ide 
teda o porovnanie dvoch skutočností, ktoré sú postavené vedľa seba. Prvou je Ježišovo správanie 
k hriešnikom, ktoré je porovnané s vymysleným príbehom o  dvoch bratoch a ich otcovi. Úlohou 
podobenstva je na základe tohto porovnania vtiahnuť poslucháča do deja tak, aby v ňom spoznal seba samého 
a urobil životné rozhodnutie na základe duchovnej pravdy, ktorá mu v nich bola sprostredkovaná. 
 
 



Interpretácia podobenstva 
Väčšina Ježišových podobenstiev má jedno ústredné posolstvo. V našom prípade je to bezpodmienčná 

láska otca. V tomto smere, žiaľ, niekedy dávame až veľký priestor fantázii a nachádzame v podobenstvách 
aj to, čo vôbec neuvádzajú. Býva to pokušenie vnášať a nachádzať nové netradičné prvky. V podobenstve o 
márnotratnom synovi sa niekedy zamotáme nad obrazom svíň, významom strukov, alebo chceme vidieť ešte 
aj tretieho syna, ktorý verne plnil vôľu svojho otca, hoci biblický text žiadneho ďalšieho syna nespomína. 
Vždy je potrebné usilovať sa porozumieť biblický text tak, ako je napísaný.  

Väčšina Ježišových podobenstiev obsahuje nejaký nezvyčajný prvok. Bez neho by podobenstvo znelo 
ako obyčajné rozprávanie, ale práve tento „rušivý“ prvok upriamuje našu pozornosť na podstatu posolstva. 
V našom podobenstve by celý príbeh mohol skončiť šťastným návratom mladšieho syna. Už to by bol 
nádherný obraz a príklad. Správanie staršieho syna prináša do celého príbehu rušivý moment, ktorý 
podobenstvu dáva nielen novú dynamiku, ale stanovuje aj hlavné posolstvo.  

Ďalším vodítkom pre správne pochopenie podobenstva je všímať si, ktoré slová sú uvedené v priamej 
reči. Tie sú totiž neraz odkazom pre reálneho poslucháča. V podobenstve O márnotratnom synovi kľúčové 
slová zaznievajú v priamej reči zo strany otca: „Patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy 
a ožil, bol stratený a našiel sa.“ (Lk 15, 32) Slová otca nie sú len odpoveďou staršiemu synovi, ale cez jeho 
ústa Ježiš odpovedá na šomranie svojich súčasníkov a zároveň dáva aj nám návod na to, správanie ktorej 
osoby si máme v živote osvojiť.  
Mladší brat 

Ísť do ďalekej krajiny zahŕňa nielen geografické, ale aj psychologické vzdialenie - odcudzenie sa. 
Kŕmiť svine bolo ponížením najvyššieho stupňa, keďže podľa židovských zákonov svine sú nečisté zvieratá. 
Toto poníženie je ešte znásobené túžbou kŕmiť sa tým, čo žerú svine. Išlo o struky rohovníka obyčajného, 
ktorý sa volá aj „svätojánsky chlieb“. 

Syn ľutuje nie kvôli tomu, že sa nesprávne zachoval, ale preto, že sa dostal do biedy. Otcovi sluhovia 
sa majú lepšie ako on. Jeho ľútosť ešte potrebuje vyzrieť, i keď v slovách už zaznieva slovo „zhrešil som“. 
Otec prekračuje ako prvý hranicu, lebo nečaká na neho doma, ale beží mu v ústrety. Ešte skôr ako syn niečo 
povie, ho vybozkáva a vyobjíma, čo sú znaky odpustenia. Oblečenie šiat je prinavrátenie predchádzajúceho 
postavenia syna. Otcov prsteň patril najstaršiemu synovi. Znamená to, že mladší syn v prvorodenstve 
nahrádza staršieho brata, i keď tomu ostáva dedičstvo. 
Starší syn 

Medzitým je starší syn na poli, tzn. ťažko pracuje na majetku otca. Obviňuje ho z hlúposti, keď prijal 
syna, ktorý mu všetko premárnil. Jeho vzťah k otcovi je založený na zákone, zásluhovosti a odmene. Starší 
syn ani raz neosloví otca „otec“ a mladšieho brata neosloví „brat“, ale „tento tvoj syn“. 

Prežíva psychologické odcudzenie napriek geografickej blízkosti. Otec mu pripomína rodinné puto 
oslovením „syn môj“ a označením mladšieho „tento tvoj brat“. Podobenstvo končí slovami otca bez zmienky 
o reakciách synov.  
Aplikácia pre náš život 

Podobenstvo má pre nás posolstvo z niekoľkých strán – ponúka správanie otca, správanie mladšieho 
syna a správanie staršieho syna.  

Hovorí o ničím nepodmienenej láske otca, ktorá predchádza pokánie. Sme si vedomí tejto lásky zo 
strany Boha k nám napr. vo sv. zmierenia, ale aj prostredníctvom ľudského odpustenia?  

Boh sa raduje z návratu márnotratných synov a dcér k nemu. Tešíme sa, keď ľudia nájdu cestu naspäť 
k Bohu? Bežíme im v ústrety? Snážíme sa napodobňovať Boha v tom, že sa usilujeme znova obnoviť 
naštrbené vzťahy? 

Boh nám neustále prinavracia dôstojnosť synov a dcér. Žijeme v tomto svete ako Boží synovia a 
dcéry?  

Pokánie je vždy darom od Pána. Sme v službe Bohu, aby sa druhý človek pre tento dar otvoril? Sme 
my sami otvorení pre pokánie?  
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 

  



HOMÍLIA SV. OTCA FRANTIŠKA NA SLÁVNOSŤ ZVESTOVANIA PÁNA 
V evanjeliu dnešnej slávnosti sa anjel Gabriel trikrát ujme slova a prihovára sa Panne Márii. 
Prvýkrát, keď ju pozdravuje, hovorí: «Zdravas’ [dosl. raduj sa], milosti plná, Pán s tebou». Dôvod 

tešiť sa, dôvod radosti, je odhalený v niekoľkých slovách: Pán je s tebou. Brat, sestra, dnes môžeš počuť tieto 
slová adresované tebe, každému z nás; môžeš ich prijať za svoje vždy, keď pristupuješ k Božiemu odpusteniu, 
pretože tam ti Pán hovorí: „Ja som s tebou“. Príliš často si myslíme, že spoveď je o tom, že ideme k Bohu so 
sklonenou hlavou. Ale nie sme to v prvom rade my, kto sa vracia k Pánovi; je to on, kto nás prichádza 
navštíviť, aby nás naplnil svojou milosťou, aby nás potešil svojou radosťou. 

Vyspovedať sa znamená dať Otcovi radosť z toho, že nás opäť pozdvihne. V centre toho, čo budeme 
prežívať, nie sú naše hriechy - budú tam, ale nie sú v centre -, ale jeho odpustenie: toto je v centre. Skúsme 
si predstaviť, že by v centre sviatosti boli naše hriechy: takmer všetko by záviselo od nás, od našej ľútosti, 
od nášho úsilia, od našich záväzkov. Avšak nie, v centre je On, ktorý nás oslobodzuje a stavia späť na nohy. 
Prinavráťme prvenstvo milosti a prosme o dar pochopiť, že zmierenie nie je v prvom rade náš krok k Bohu, 
ale jeho objatie, ktorým nás berie do náručia, uvádza nás do úžasu, dojíma nás. Je to Pán, ktorý podobne ako 
u Márie v Nazarete vstupuje do nášho domu a prináša úžas a radosť, ktoré sme predtým nepoznali: radosť z 
odpustenia. Postavme do popredia Božiu perspektívu: znovu si tak zamilujeme spoveď. Potrebujeme to, 
pretože každé vnútorné znovuzrodenie, každý duchovný prelom sa začína odtiaľto, od Božieho odpustenia. 
Nezanedbávajme zmierenie, ale znovu ho objavme ako sviatosť radosti.  

Áno, sviatosť radosti, kde sa zlo, ktoré nás zahanbuje, stáva príležitosťou zažiť hrejivé objatie Otca, 
tú lahodnú silu Ježiša, ktorá nás uzdravuje, „materinskú nehu“ Ducha Svätého. To je jadro spovede. A tak, 
drahí bratia a sestry, pokračujme v prijímaní odpustenia. Vy bratia, ktorí udeľujete Božie odpustenie, buďte 
tými, ktorí ponúkajú ľuďom prichádzajúcim na spoveď  radosť z tohto ohlasovania: Raduj sa, Pán je s tebou. 
Žiadna strnulosť, prosím, žiadna prekážka, žiadne nepohodlie; dvere otvorené milosrdenstvu! Najmä pri 
spovedi sme povolaní zosobňovať Dobrého pastiera, ktorý berie svoje ovečky do náručia a hladí ich; sme 
povolaní byť kanálmi milosti, ktoré vlievajú do vyprahnutého srdca živú vodu Otcovho milosrdenstva. Ak 
kňaz nemá tento postoj, nemá tieto pocity v srdci, lepšie bude, aby nešiel spovedať.  Anjel sa Márii prihovára 
po druhý raz. Znepokojenej prijatým pozdravom jej hovorí: «Neboj sa». Najprv slová „Pán s Tebou“, potom 
druhé slová „neboj sa“. Vo Svätom písme, keď sa Boh predstavuje tomu, kto ho prijíma, rád hovorí tieto dve 
slová: neboj sa. Hovorí ich Abrahámovi, opakuje ich Izákovi, Jakubovi a tak ďalej, až po Jozefa a Máriu: 
neboj sa. Neboj sa. Týmto spôsobom nám posiela jasné a utešujúce posolstvo: zakaždým, keď sa život otvorí 
Bohu, strach nás už viac nemôže držať ako rukojemníkov. Pretože strach nás drží  ako rukojemníkov.  

Ty sestra, brat, ak ťa tvoje hriechy desia, ak ťa tvoja minulosť trápi, ak sa tvoje rany nehoja, ak pre 
ustavičné pády klesáš na duchu a zdá sa, že si stratil nádej, prosím, neboj sa. Boh pozná tvoje slabosti a je 
väčší než tvoje pochybenia. Boh je väčší ako naše hriechy: je omnoho väčší! Žiada od teba len jedno: svoje 
krehkosti, svoje biedy nedrž v sebe; prines ich jemu, odlož ich u neho, a z dôvodov na skľúčenosť sa stanú 
príležitosti na zmŕtvychvstanie. Neboj sa! Pán žiada od nás naše hriechy... Prichádza mi na myseľ ten príbeh 
púštneho mnícha, ktorý odovzdal všetko Bohu a žil život pôstu, kajúcnosti, modlitby... Pán od neho žiadal 
viac. „Pane, dal som Ti všetko“, hovorí mních. „Čo ešte chýba?“. „Daj mi svoje hriechy“. Takto žiada Pán 
od nás. Neboj sa. Panna Mária nás sprevádza: ona sama zhodila svoj nepokoj u Boha. Anjelovo hlásanie jej 
poskytlo vážne dôvody na strach. Navrhoval jej niečo nepredstaviteľné, čo bolo nad jej sily a čo by sama 
nezvládla: bolo by s tým príliš veľa ťažkostí, problémov s mojžišovským zákonom, s Jozefom, s ľuďmi z jej 
obce a z jej národa. Všetko toto sú ťažkosti: neboj sa.  

Mária však nevznáša námietky. Stačí jej to neboj sa, stačí jej Božie uistenie. Primkne sa k nemu, tak 
ako to chceme urobiť my dnes večer. Lebo často robíme pravý opak: zakladáme si na svojich istotách a len 
vtedy, keď ich stratíme, ideme k Bohu. Panna Mária nás naopak učí, aby sme si zakladali na Bohu, v dôvere, 
že všetko ostatné nám bude dané. Pozýva nás, aby sme šli k prameňu, aby sme šli k Pánovi, ktorý je 
radikálnym liekom proti strachu a útrapám života. Pripomína to jedna krásna veta, umiestnená na jednej 
spovednici tu vo Vatikáne, ktorá sa obracia na Boha týmito slovami:  
„Vzdialiť sa od teba znamená padnúť, vrátiť sa k tebe znamená povstať, zostať v tebe znamená existovať.“ 


