
.  

FARSKÉ OZNAMY (3.4.2022 – 10.4.2022) 
5. PÔSTNA NEDEĽA 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
4.4.2022 

Pondelok po 5. pôstnej nedeli, 
féria 

17:30 – detská 
+ Jozef Maslan a rodičia 

*** 

UTOROK 
5.4.2022 

Utorok po 5. pôstnej nedeli, 
féria 

18:00 
+ Martin a Kristína Oleš 

a Jozef Blikhardt 

16:30 – detská 
+ Milan a rodičia 

STREDA 
6.4.2022 

Streda po 5. pôstnej nedeli, 
féria 

7:00 
za ochranu života, rodiny a 

manželstva 
*** 

ŠTVRTOK 
7.4.2022 

Štvrtok po 5. pôstnej nedeli, 
féria  

!!! 17:00 !!! 
+ Etela Kormaňáková  

(1. výr.) 

16:30 
+ z rod. Kyseľ a Bakaľa 

PIATOK 
8.4.2022 

Piatok po 5. pôstnej nedeli, 
féria 

18:00 
+ Anton, Helena, Anna 

Somora 

16:30 
+ z rod. Kyseľ č. 5  

SOBOTA 
9.4.2022 

Sobota po 5. pôstnej nedeli,  
féria;  
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

18:00 
BPZ pre Agneša s rod. 

*** 

NEDEĽA 
10.4.2022 

PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA 
NEDEĽA UTRPENIA PÁNA 

7:30 
+ Jozef Papán (30. deň) 9:00 

+ z rod. Kyseľ, Pucheľ a 
Čučka 10:30 - vysielaná 

za ľud farnosti 

1. Aktuálne opatrenia: respirátor 
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 Johany Maslanovej 50,- €; z pohrebu  Marty Sochovej 50,- € a Bohu známy 

100,- €. PBZ. 
4. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme sk. č. 12: vedúca p. Ružôňová Marta. PBZ  
5. Dnes 3.4. je Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Z rozhodnutia KBS bude 

táto zbierka určená na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine. PBZ. 
6. Pobožnosť krížovej cesty:  

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

7. Stretnutie lektorov z Lokce bude vo farskom centre v utorok 5.4. po sv. omši. 
8. Stretnutie detí bude v Ťapešove v stredu o 15:00 hod. a v Lokci v sobotu o 14:00 hod. 
9. V roku 2022 pokračuje 10. ročník projektu slúženia denných svätých omší na úmysel šírenia kultúry 

života a ochrany rodiny. V tomto roku pre Spišskú diecézu pripadol mesiac apríl, počas ktorého sa v 29 
farnostiach budú slúžiť sväté omše na tento úmysel: „Za ochranu života od počatia po prirodzenú 
smrť a za zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou v našej krajine.“ Pre našu farnosť 
pripadla streda 6.4. Ranná sv. omša vo farskom kostole bude slúžená na tento úmysel. 

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. Spoveď pred Veľkonočnými sviatkami bude v Lokci a v Ťapešove v sobotu 9.4. od 12:30 hod. do 
14:00 hod. Ak by niekomu nevyhovoval tento termín, môže využiť možnosť, keď spovedáme po 
okolitých farnostiach. Rozpis nájdete na nástenke a v malých oznamoch. Zároveň budeme spovedať 30 
min. pred sv. omšami okrem nedele. 

11. Na budúcu nedeľu 10.4. sa budú požehnávať bahniatka počas sv. omší. Kto má záujem o požehnané 
bahniatka, nech si ich prinesie na sv. omšu na požehnanie.  

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 je pripravená aj spoločná krabička 
v kostole.  

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

  

SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED VEĽKONOČNÝMI SVIATKAMI 2022 

Štvrtok 7.4. Babín, Vasiľov 18:00 – 20:00 

Piatok 8.4. Krušetnica, Lomná 14:30 – 16:00 

Sobota 9.4. 

Hruštín, Vaňovka 8:30 – 11:00 

Lokca, Ťapešovo 12:30 – 14:00 

Breza 14:30 – 15:30 

Nedeľa 10.4. Zákamenné  13:30 – 16:30 

Pondelok 11.4. Novoť 18:00 – 20:00 

Utorok 12.4. Oravská Lesná 18:30 – 20:30 

 
ZOSTALI IBA DVAJA - JEŽIŠ A ŽENA 

Evanjeliový úryvok Piatej pôstnej nedele (Jn 8, 1 - 11) ponúka Ježišov postoj k žene obvinenej z 
cudzoložstva. Nedeľný úryvok má tri časti. V prvej časti je predstavený právny kázus – žena pristihnutá pri 
cudzoložstve. V druhej časti je Kristus, ktorý najskôr nereaguje a potom odpovedá na neutíchajúce otázky. 
Napokon tretiu časť tvorí dialóg Krista so ženou. Ježišove slová žene sú kľúčovým posolstvom celého 
príbehu, ale musíme ich prečítať dokonca.  V každom komentári k Jánovmu evanjeliu sa dočítame, že 
v  starovekých rukopisoch sa tento úryvok nachádzal na rôznych miestach. Niekedy to bolo až v samotnom 
závere Jánovho evanjelia, alebo dokonca v Lukášovom evanjeliu za 21, 38. Úryvok predstavuje vzácnu perlu 
Ježišovho radostného posolstva o Božej záchrane človeka.  
Dikcia zákona  

Mojžišov zákon v starozákonnej knihe Deuteronómium nariaďoval: „Muža alebo ženu, čo spáchali tú 
ohavnú vec, vyvedieš k bránam svojho mesta a ukameňuješ ich na smrť. Ten, kto má zomrieť, zahynie na 
základe výpovede dvoch alebo troch svedkov. Nikoho nech neusmrcujú, keď proti nemu svedčí iba jeden 
svedok. Svedkovia nech prví položia naň ruky, aby ho zabili, potom ostatní z ľudu, a tak odstrániš zlo zo 
svojho stredu.“ (Dt 17, 5 – 7)   

Zákon teda určoval ako postupovať. Nebolo potrebné priviesť ženu, ak chceli poznať Kristov názor. 
Stačilo sa spýtať. Navyše prečo nepriviedli aj muža? Veď aj jeho sa dotýkal Mojžišov predpis. 
V evanjeliovom rozprávaní nie je obžalovanou žena, ale Ježiš Kristus. Prezrádzajú to slová farizejov 
a zákonníkov určené Ježišovi: „Čo povieš ty?“ (Jn 8, 6) Evanjelista Ján k tomu dodáva: „Ale to hovorili, aby 
ho pokúšali a mohli ho obžalovať.“ (Jn 8, 6) Už svätý Augustín vyjadril vo svojej dobe obavu, že pre ľudí 
malej viery, alebo pre nepriateľov viery bude Pánovo prijatie hriešnice neprijateľné, lebo sa tým bude 
podporovať beztrestnosť ľudí, zvlášť žien.   

V každej dobe, aj v tej dnešnej, nechýbajú snahy privlastniť si Krista. Konanie Božieho Syna 
interpretujeme tak, aby to ospravedlnilo našu situáciu. Jedni, ktorí stále chcú dvíhať kamene a druhí, ktorí 



hriech chcú predstaviť ako čnosť. Navzájom sa obviňujeme, že tí „druhí“ nepochopili evanjelium. Len akosi 
málo sa usilujeme čo najdôslednejšie nasledovať život a slová Ježiša Krista.   

V každom z nás je občas farizej a zákonník, ktorý chce druhého odsúdiť. Žiaľ, stáva sa nám to možno 
až príliš často. Chcem však poukázať na niečo iné, čo je z môjho pohľadu dôležitejšie. Každý sme 
hriešnikom. Pán Ježiš okolostojacim hovorí: „Kto z vás je bez hriechu?“ a všetci sa rozídu, lebo každého sa 
týka hriech. Hriešnici nepovie: „Nič sa nestalo,“ ale ju napomína: „Choď a už nehreš!“  

V dnešnej dobe sa stalo módnym hovoriť: „Mám svoje chyby, nie som dokonalý“. Pri týchto slovách 
niektorí povedia, že ide o úprimného človeka, ktorý má svoje chyby, ale férovo ich prizná a nehrá sa na 
„svätého“. Zabúda sa však na to, že  každého (!) sa dotýka výzva robiť pokánie, zanechať hriech, obrátiť sa 
ku Kristovi. Vyznanie svojich hriechov je potrebné robiť, avšak nie na prvom mieste pred médiami, ale 
v spovednici. 
Písanie do piesku 

Už od starovekých komentárov Ježišovo písanie do piesku vyvolávalo zvedavosť. Niektorí navrhovali, 
že Boží Syn písal mená a hriechy okolostojacich. Ďalší videli symboliku písania do piesku v tom, že Boh 
odpúšťa a nepripomína nám naše hriechy, ako keď vietor odveje niečo, čo zapíšeme do piesku. Iní hovoria, 
že Ježiš tým vyjadril nezáujem o celú kauzu, lebo žalobcom nešlo o podstatu, ale o jeho obvinenie, ktoré 
zakrývali predstieraným záujmom o Božie veci.  

Boh nám neodpúšťa preto, že sme konali pokánie. Božie odpustenie predchádza konanie človeka. 
Práve preto, že Boh nás miluje a že nám Boh odpúšťa, môžeme k nemu vďaka pokániu prísť. Taliansky autor 
duchovnej literatúry Silvano Fausti (1940 – 2015) hovorí, že Boh je vždy obrátený k človeku, aby sme sa my 
mohli obrátiť k nemu.  
Trvalý rok milosrdenstva  

Pápež František na záver mimoriadneho Roka milosrdenstva  (trval od 8. decembra 2015 do 20. 
novembra 2016) napísal apoštolský list, ktorému dal pozoruhodný názov „Misericordia et misera“ 
v doslovnom preklade „Milosrdenstvo a biedna“. Pápež použil slová z komentára svätého Augustína práve 
k tomuto úryvku Jánovho evanjelia. Augustín hovorí: „Zostali iba dvaja, biedna (žena) a milosrdenstvo.“ – 
„Relicti sunt duo, misera et misericordia.“ 

Pápež František ďalej pokračuje: „Ježiš sa stretol s istou ženou. Ona, cudzoložnica a podľa Zákona 
odsúdená na trest ukameňovaním; on, ktorý svojím hlásaním a úplným sebaobetovaním, ktoré ho priviedlo 
až na kríž, znova priviedol Mojžišov zákon k jeho pravému pôvodnému zmyslu. V jeho centre nie je zákon 
a právna spravodlivosť, ale Božia láska, ktorá dokáže čítať v srdci každého človeka a porozumieť jeho 
najskrytejšej túžbe; láska, ktorá má prednosť pred všetkým.“  (1. bod) 

Boh je milosrdný a len vďaka jeho milosrdenstvu môžeme s našimi mizériami prísť k nemu. Urobme 
z nášho života trvalý rok Pánovho milosrdenstva, ako to On robí k nám.  
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 

  

ABY BOLA KAŽDÁ NAŠA SPOVEĎ DOBRÁ  
Veď stačí ísť raz za rok, nie? Katolíci viac nemusia. Podľa cirkevných pravidiel je to úplne v poriadku. 

Toto si asi aktívny veriaci sám pre seba o spovedi nepovie. Čo potom? Aké pravidlá si treba osvojiť, ak mi 
nie je jedno, ako žijem, formujem a spytujem si svedomie?  

Už malé deti sa pri príprave na prvé sväté prijímanie učia, ako sa majú spovedať a spytovať si predtým 
svedomie. Len ak ich potom rodičia nevedú k pravidelnému pristupovaniu k sviatostiam, asi ťažko si samé 
vypestujú nejaký návyk. Maximálne tak ešte pred Veľkou nocou a Vianocami. Mládežníci sa ešte pred 
birmovkou posnažia robiť s tým niečo, niekto aj pred prijatím sviatosti manželstva. Čo tak mať pravidelný 
čas na spoveď? Nereálne? 
Zbaviť sa aspoň jedného hriechu  

Nedávno som aj ja prežila, ako veľmi potrebujem spoveď raz za mesiac. Ale ak ju raz vynechám, čo 
sa stane? Možno nič hrozné, povedal by niekto. Oponenti sa vždy nájdu. Najčastejšie prídu s argumentom, 
že protestantské cirkvi nemajú individuálnu spoveď, len kolektívnu, a predsa si formujú svedomie. Áno, 



Katolícka cirkev prišla s takouto možnosťou po dôkladnom zvážení. Písmo nám tiež ukazuje príklad: 
„Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže 
naliehavá modlitba spravodlivého“ (Jak 5, 16). A určite môžu mnohí ľudia naprieč celými dejinami svedčiť 
o tom, že je to dobré. Približuje ich to k Bohu a dostávajú viac milostí skrze sviatosť zmierenia. 

Ak sa nám zdá, že sa stále spovedáme z tých istých vecí, čosi nebude v poriadku.  
Jeden môj známy má skúsenosť, že pri spytovaní svedomia prosí o to, aby ho Boh zbavil aspoň 

jedného hriechu. A to sa mu skutočne po nejakom čase podarilo! Postupne mu však Boh odhaľoval nové 
hriechy, ktoré si predtým neuvedomoval. Takto sa človek očisťuje a mení sa jeho srdce. Dostáva iný pohľad 
na seba, ale nie preto, aby sa sám zo seba zhrozil. 
Nielen deti si píšu hriechy  

V tomto čase prijímajú deti v našich farnostiach prvýkrát Pána Ježiša. Aj na spoveď idú prvýkrát. Keď 
som sa ich pýtala, ako sa cítia, asi všetci povedali, že sa boja. Lenže aj mnohí dospelí prežívajú pred 
spovednicou nejaký strach. Dobrá príprava by nám mohla pomôcť zbaviť sa ho. Ideálne je nájsť si svojho 
spovedníka. Niekoho, kto mi vyhovuje povahovo, vekovo, intelektuálne… Aj vo farnostiach sú pri spovedi 
viacerí kňazi. Máme na výber. (Ak to nie je farnosť, kde je len jeden kňaz.) Už len tým, že chodíme do 
kostola, vieme aspoň odhadnúť, kto je nám najbližší.  

Ako začať spytovanie svedomia? Najlepšie modlitbou k Duchu Svätému, aby nám pripomenul 
hriechy. Sú rôzne spovedné zrkadlá, písané aj podľa veku a stavu, stačí zájsť do obchodu s náboženskou 
literatúrou. Otázky na spytovanie svedomia si môžeme klásť podľa Desatora aj podľa hodnotenia vzťahu s 
Bohom, blížnymi a k sebe samému.  

Možno sa to niekomu bude zdať smiešne či detské, ale je dobré napísať si hriechy. Aj ja som sa po 
čase vrátila k písaniu hriechov a pri spovedi si to normálne otvorím a čítam. Potom to zničím, spálim. Ale 
takto viem, že som sa dôkladne pripravila. Nie ako niekedy predtým, len narýchlo cestou do kostola alebo až 
v kostole v hlbokom lovení spomienok na to, čo som vlastne za ten čas napáchala. 
Nacvičiť si dobrú smrť  

Čas prípravy na spoveď je veľmi dôležitý. Doma sa asi ťažko robia duchovné cvičenia, kde by sme 
mali ticho a možnosť sústrediť sa, ale treba skúšať. Don Bosco vraj učil svojich zverencov, že sa majú 
pripraviť na spoveď tak dobre, aby boli hodní ísť po nej do neba. Takzvané cvičenie dobrej smrti. Boh mu 
totiž dával poznať, že niektorí jeho chlapci v blízkom čase naozaj zomrú. Keby sme vedeli, že nás čoskoro 
čaká odchod na druhý svet, vyzerala by naša spoveď inak?  

Na spoveď k svätému pátrovi Piovi sa čakalo v dlhých radoch. Ľudia túžili po dobrej spovedi s ním. 
Pomocou jeho charizmy poznania sa spoveď stala pre mnohých veľkým očistením a zážitkom. Takú možnosť 
tu teraz nemáme, ale aj nám môže dať Duch pravdy poznanie v príprave pri spytovaní svedomia.  

Ak sme dobre pripravení na spoveď, nemali by sme viac prežívať strach, veď to ideme odovzdať 
Bohu. On o nás vie, to len nám je ťažko prijať sa a vidieť v pravde. Po kňazovom rozhrešení nesmieme 
zabudnúť na skutok pokánia a predsavzatie, v čom sa chceme polepšiť. Sviatosť zmierenia nemá za následok 
len odpustenie hriechov a pokoj, ale je to tiež začiatok cesty obrátenia, ak chceme opäť žiť spoločenstvo s 
Bohom a meniť svoj život podľa neho. Svätí zrejme zo dňa na deň nebudeme, ale treba sa o to snažiť. Malými 
krokmi – zmenou srdca a konaním dobra. 

Zhrnutie dobrej spovede v bodoch: 
 Pravidelný prístup k sviatosti zmierenia (napríklad raz za mesiac) 
 Nájsť si svojho spovedníka 
 Prosiť Ducha Svätého o poznanie hriechov 
 Používať vhodné spovedné zrkadlo (otázky) pri spytovaní svedomia 
 Písať si hriechy 
 Snažiť sa zbaviť aspoň jedného hriechu 
 Konať dobro 
autor: Jana Vilmanis          zdroj: slovoplus.sk 


