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FARSKÉ OZNAMY (10.4.2022 – 17.4.2022) 
NEDEĽA UTRPENIA PÁNA - PALMOVÁ NEDEĽA 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
11.4.2022 

PONDELOK SVÄTÉHO TÝŽDŇA 
17:00 – detská 

+ Rudolf, Monika a Ľubica 
Lipničan 

*** 

UTOROK 
12.4.2022 

UTOROK SVÄTÉHO TÝŽDŇA 
17:00 

+ Margita Klokočíková 
16:30 – detská 

BPZ pre Mariána 

STREDA 
13.4.2022 

STREDA SVÄTÉHO TÝŽDŇA 
17:00 

+ Ignác Papán (1. výr.) 
*** 

ŠTVRTOK 
14.4.2022 

ŠTVRTOK SVÄTÉHO TÝŽDŇA 
(ZELENÝ ŠTVRTOK) 

ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE 

17:00 sv. omša 
BPZ pre kňazov, kt. 

pôsobili v Lokci 
20:00 Lit. temnoty 

17:00 
+ kňazov, kt. pôsobili v 

Lokci 

PIATOK 
15.4.2022 

PIATOK UTRPENIA  PÁNA 
(VEĽKÝ PIATOK) 

7:30 Ranné chvály 
10:30 Kríž. cesta  

16:00 obrady  

10:00 Kríž. cesta  
15:00 obrady 

SOBOTA 
16.4.2022 

SVÄTÁ SOBOTA (BIELA) 
VEČER 

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA 

7:30 Ranné chvály 
19:45 sv. omša 
na úmysel kňaza 

19:45 
na úmysel kňaza 

NEDEĽA 
17.4.2022 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
PÁNOVHO 

ZMŔTVYCHVSTANIA 

7:30 
na úmysel kňaza 

9:00 
+ Magdaléna 

10:30 
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. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme sk. č. 13: vedúca p. Poláková Alena. PBZ  
4. Minulú nedeľu 3.4. bola Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Vyzbieralo 

a odoslalo 2.260,- €. PBZ. 
5. Pobožnosť krížovej cesty:  

 Lokca: dnes (nedeľa): 14:00 hod.; piatok: 10:30 hod. – v prípade pekného počasia vonku 
 Ťapešovo: dnes (nedeľa): 13:00 hod.; piatok: 10:00 hod. – v prípade pekného počasia vonku 

6. Spovedať pred Veľkonočnými sviatkami budeme v Lokci a v Ťapešove od pondelka do stredy 1 
hodinu pred sv. omšami. Pre tých, ktorí prídu z prác tesne pred sviatkami, v piatok v Lokci po 
Ranných chválach. Pripomíname, že dnes spovedáme v Zákamennom, v pondelok v Novoti a v utorok 
v Oravskej Lesnej. 

7. Pozývame vás na Liturgiu temnoty v kostole v Lokci vo štvrtok o 20:00 hod. Liturgiu temnoty si pre 
vás pripravili lektori a speváci, je to pásmo úryvkov zo Sv. písma a spevov žalmov. Takto chceme 
spoločne bdieť s Kristom v jeho temných chvíľach života.   

8. V Piatok utrpenia Pána je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Prísny pôst znamená jeden 
raz dosýta sa najesť a dva razy niečo zajesť, ale bez mäsa. Tento prísny pôst viaže všetkých od 18. do 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ LOKCA  
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60. roku života. V tento deň sa zároveň zdržiavame mäsitého pokrmu, ktoré nemožno nahradiť 
iným skutkom pokánia. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života až do 
svojej smrti. Je veľmi užitočné, aby sme pôst od mäsa predĺžili až do Veľkonočnej vigílie.  

9. Pozývame vás na modlitbu Ranných chvál a Posvätného čítania v Lokci v piatok a v sobotu o 7:30 hod. 
10. V piatok po skončení liturgie bude nasledovať poklona pri Božom hrobe pred Oltárnou sviatosťou 

v Lokci do 22:00 hod. a v Ťapešove do 20:00 hod.  
11. V sobotu bude vyložená Oltárna sviatosť v Božom hrobe v Lokci po skončení Ranných chvál až do 

Veľkonočnej vigílie a v Ťapešove od 9:00 hod. do Veľkonočnej vigílie. 
12. Prosíme vás, aby ste si na Veľkonočnú vigíliu v sobotu večer so sebou priniesli sviečky s chráničmi 

proti stekaniu vosku.  
13. Úplné odpustky za zvyčajných podmienok možno získať: vo Štvrtok svätého týždňa pri verejnej 

adorácii Oltárnej sviatosti recitovaním alebo spevom Ctíme túto Sviatosť slávnu; v Piatok utrpenia Pána 
za nábožnú  účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení; pri slávení Veľkonočnej vigílie za obnovu 
krstných sľubov. 

14. Počas Veľkonočného trojdnia budeme z farského kostola vysielať omše, obrady a modlitby. To, čo bude 
vysielané je v tabuľke podčiarknuté. 

15. Tento týždeň sa končí pôstne obdobie a tým aj pôstna aktivita. Vytrvajme v tieto posledné tri dni pôstu 
v čítaní Sv. písma, konkrétne evanjelia podľa Marka. Rodiny, ktoré sa zapojili do pôstnej aktivity,  
môžu počas týždňa do pripraveného košíka vhodiť lístok, na ktorom bude meno rodiny, adresa a počet 
zapojených dní. V Lokci v pondelok 25.4. a v Ťapešove 26.4. by tieto rodiny pri sv. omši dostali odmenu.    

16. Od Piatku utrpenia Pána začína Novéna k Božiemu milosrdenstvu ako príprava na sviatok Božieho 
milosrdenstva. Novénu sa budeme modliť aj spoločne v kostoloch. 

  

SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED VEĽKONOČNÝMI SVIATKAMI 2022 

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 

 

Prajeme Vám požehnané prežitie Svätého týždňa i Veľkonočného trojdnia, 
aby milosti a lásku, ktorú nám v tieto dni Ježiš ukázal a 

získal svojou smrťou a zmŕtvychvstaním, 
sme prijali s otvoreným srdcom, aby nás premieňala v lepších ľudí. 

To Vám zo srdca prajú a vyprosujú vaši duchovní otcovia. 
 

UMUČENIE PÁNA JEŽIŠA PODĽA LUKÁŠA 
Evanjeliový text Palmovej nedele ponúka opis Pánovho umučenia, ako ho zachytil evanjelista Lukáš 

(Lk 22, 14 – 23, 56).  
Príbeh o Ježišovom umučení je najväčším literárnym blokom vo všetkých evanjeliách. Najskôr 

jestvovala ústna  a potom aj písomná podoba opisu Ježišovho umučenia, ktorú ako prvý spracoval Marek 
okolo roku 70 po Kr.  Markovo evanjelium slúžilo ako základný materiál pre ostatných evanjelistov, ktorí 
k nemu pridali ešte ďalšie témy.  Každý evanjelista obohacuje rozprávanie o Ježišovom utrpení o vlastné 
charakteristiky podľa spôsobu ich vyjadrovania, štýlu a predovšetkým posolstva, ktoré každý z nich chcel 
odovzdať svojím adresátom.  
Nevinný spravodlivý  

Pre Lukáša je od 9,51 v centre pozornosti Ježišova cesta do Jeruzalema. Jeho smrť evanjelista 
predpovedá až 5-krát (9,22; 13,33; 17,25; 22,37; 24,7 a 26). Kým Marek a Matúš uvádzajú až dramatickým 
spôsobom posledné chvíle Ježišovho života, Lukáš zvolil pokojnejší štýl. V Getsemanskej záhrade Ježiš 
nepadá tvárou na zem, ale si kľakne. Ježiš učeníkom nič nevyčíta a ešte predtým pri Poslednej večeri ich 
chváli, že vytrvali pri ňom v jeho skúškach (Lk 22,28). Ak spia, kým sa Ježiš v Getsemany modlí, tak spia 



od zármutku. Ježišova modlitba nezostane nevypočutá. Boh ho nenechá bez útechy, ale sa mu zjaví anjel, 
ktorý ho posilňuje. (Lk 22,43). Lukáš vyzdvihuje Ježišovu bezhraničnú dôveru v Otca, čo je silným odkazom 
pre správanie Ježišových učeníkov.   

Lukáš zachytil tri Pilátove výroky o Ježišovej nevine. Na kríži Kristus nezomiera s výkrikom, ale sa 
modlí. Autor tretieho evanjelia nehovorí o úteku učeníkov pri Ježišovom zajatí, ani o posmievaní pri jeho 
bičovaní, ani keď je na kríži. Na krížovej ceste ho doprevádzajú nábožné ženy. Jeden z lotrov na kríži sa kajá 
a napomína druhého lotra. Ľud, ktorí vidí  smrť Božieho Syna, „bije sa do pŕs“, čo je znakom pokánia.   

Kým Marek ukazuje radikalitu utrpenia a Matúš ukazuje naplnenie Pánovho trpiaceho služobníka 
podľa Starého zákona, Lukáš vidí Ježišovu smrť ako mučeníctvo spravodlivého, ktorý zomiera plný 
odovzdanosti do Božej vôle s modlitbou na perách.   

V Lukášovom rozprávaní o Ježišovom umučení sa preukazuje Ježišovo odpustenie tým, ktorí ho 
ukrižovali, čím nadväzuje na celkový charakter svojho evanjelia. Ako mnohokrát počas svojho verejného 
účinkovania, aj teraz Ježiš vystupuje láskavo. Nevinný Ježiš zomiera prosiac Otca o odpustenie pre svojich 
odporcov.  
Slová z kríža   

Samotnej téme Ježišovho ukrižovania a smrti venujú všetky evanjeliá osobitnú pozornosť. Ježišova 
smrť je vrcholným okamihom jeho poslania, naplnenia Božej záchrany človeka a Otcovej vôle. Nie je preto 
prekvapujúce, že evanjelisti uvádzajú odlišné slová, ktoré vypovedal na kríži. Výber Ježišových slov 
odráža teologické chápanie Kristovej obety. Evanjelista Lukáš zachytil tri vety, ktoré ostatní evanjelisti 
neuvádzajú. Ide vlastne o tri modlitby,  tri prosby, ktoré z kríža prednáša Boží Syn.   

„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia“  (Lk 23,34)  
Ježiš bol ukrižovaný na mieste, ktoré svojím tvarom pripomínala lebku. Ježiš pravdepodobne niesol 

na Golgotu iba priečne rameno a zvislé brvno už bolo zarazené do zeme. Ježiša vytiahli na toto zvislé brvno 
a ukrižovali. Ježiš ešte aj na kríži plní to, čo bolo obsahom jeho života – láska k ľuďom, k všetkým – aj 
k nepriateľom. Lukášovo evanjelium zvýrazňuje, že Ježiš odpúšťa, že je Spasiteľom hriešnikov a všetkých 
sa ujíma.  

„Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji“ (Lk 23,43)  
Keď Ježiš visel na kríži, Ježišovo utrpenie bolo znásobené výsmechom. Je potrebné hovoriť nielen 

o fyzickom utrpení, ktoré určite bolo mimoriadne kruté, ale aj o psychickom utrpení (Judášova zrada, Petrovo 
zapretie, nevládnosť učeníkov bdieť, rozutekanie sa učeníkov, uprednostnenie Barabáša, výsmech a pod.). 
Lukáš na rozdiel od Marka a Matúša uvádza, že Ježišovi sa posmieval iba jeden zo zločincov. Po vyznaní 
Ježišovej neviny i svojich vlastných hriechov sa druhý zločinec obracia s vierou na Ježiša. Táto silná viera 
je ihneď odmenená. Lukášovo evanjelium je evanjeliom milosrdenstva. Tento text je krásnou ukážkou toho, 
ako Ježiš reagoval na všetky urážky a rúhanie. Odpúšťa všetkým a tým, ktorí v neho veria a ľutujú svoje 
hriechy, sľubuje večný život. Tieto Ježišove slová ukazujú, že Boh do poslednej chvíle ľudského života hľadá 
so svojím milosrdenstvom každú stratenú ovečku.  

Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha“ (Lk 23,46)  
Toto je posledný z výrokov Ježiša na kríži, ktoré zachytil Lukáš. Prvý bol modlitbou za tých, ktorí ho 

pribíjali na kríž, druhý za zločinca na kríži a tretím sa obracia na Otca. V Ježišovej smrti vidíme rozpracovanú 
teológiu kríža. Kristus je Spasiteľ hriešnikov, ktorý upiera našu pozornosť na konečný cieľ, ktorým je Boh, 
Otec. Z kríža nábožne odovzdáva svoju dušu – svoj život – Bohu.  
Odkaz pre čitateľov   

V Lukášovom pašiovom príbehu je viacero odkazov pre duchovný život čitateľov. Ide teda o Lukášov 
pedagogický zámer. Neponúka totiž iba opis toho, čo sa stalo s Ježišom a aký mal priebeh súdny proces, ale 
ponúka teologický význam Ježišov smrti a zmŕtvychvstania. Uvediem niekoľko príkladov. V Getsemanskej 
záhrade Ježiš vyzýva učeníkov: Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“ (Lk 22,40). Uvádza obsah 
Ježišovej modlitby ako vzor modlitby každého Kristovho učeníka vo chvíľach skúšky: „Otče, ak chceš, 
vezmi odo mňa tento kalich. No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ (Lk 22,42) Na krížovej ceste Ježišove 
napomenutie jeruzalemským ženám môžeme vnímať ako jeho slová aj do našich životov: „Neplačte nado 
mnou, ale samy nad sebou a nad svojimi deťmi.“ (Lk 23, 28) 



Najvznešenejší model správania si však Lukáš nechal až na samotný okamih ukrižovania. Kristus 
z kríža sa modlí za svojich nepriateľov, odpúšťa im a modlí sa za kajúceho lotra. Plný synovskej dôvery 
posledné slová patria jeho Otcovi, ktorému odovzdáva svoj život.    

V pašiovom príbehu Ježiša Krista je vrcholným spôsobom opísaný a odovzdaný vzor života kresťana 
– hlboké spoločenstvo s Otcom, prvenstvo plnenia Božej vôle, modlitba, odpustenie, bytie pre druhých.  
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 

  

ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE  
Sme na prahu sviatkov veľkonočného tajomstva. Ježiš sedí za stolom spolu so svojimi najvernejšími, 

vedomý si toho, čo ho od tejto chvíle čaká. Evanjelista Ján sa pokúsil vystihnúť jednou vetou, čo Ježiš 
prežíva: „A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti“ (Jn 13, 1). Aby učeníci 
pochopili a pamätali si posolstvo, ktoré im chce zanechať, začal im rad-radom umývať nohy. Gesto lásky, 
gesto Božieho Syna, ktorý prišiel nie preto, aby sa dal obsluhovať, ale slúžiť. 

Ježišova láska nemá hraníc. Tak ako miloval svojich pred dvetisíc rokmi, miluje dnes aj nás. Vždy 
viac a viac! Dáva svoj život za mňa, za môjho priateľa i suseda, ktorého ja nemám v láske. Chce, aby som to 
vedel, chce aby som si dnes neprestajne opakoval: „Ježiš ma miluje tak, že dal za mňa život!“ Toto je 
posolstvo týchto dní! Som ochotný jeho lásku prijať a opätovať? 

PIATOK UTRPENIA  PÁNA 
Dnes si pripomíname deň nášho vykúpenia. Účet, ktorý za nás Boh vyrovnal, aby nás oslobodil z 

područia smrti a hriechu. Zaplatil krvou nevinného, krvou svojho Syna. Ježiš to robí z poslušnosti Otcovi, v 
plnej slobode. Vie, že Otcovou túžbou je spasiť všetkých ľudí, a podriadi tomu svoj život. Sme spasení vďaka 
jeho poslušnosti.  

Mohlo by sa zdať, že Ježiš je v tom sám. Ale nie je to tak. Je s ním Otec, ktorému dôveruje až do 
svojho posledného dychu, ktorému všetko odovzdal. Je s ním i jeho matka a milovaný učeník, ktorí sú 
svedkami jeho hrozného utrpenia. 

To, čo Ježiš musel podstúpiť, sa nám môže zdať ľudsky neuveriteľné. No urobil to z lásky. Z lásky k 
Otcovi a k nám. Áno, láska je tá sila vo vesmíre, ktorá jediná dokáže poraziť aj smrť. Boh je láska. Nechce 
od nás žiadnu splátku. Dlh je zmazaný. Pozýva nás, aby sme nasledovali jeho príklad, aby sme prijali tento 
dar lásky a nechali si ním pretvoriť naše srdce. A tak slová, nad ktorými dnes môžeme premýšľať, sú: 
OBETA, POSLUŠNOSŤ, DAR, LÁSKA. 

„Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13). 

BIELA SOBOTA - VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA 
Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli 

ho pomazať. V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu a hovorili si: „Kto nám odvalí 
kameň od vchodu do hrobu?“ Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký. Keď 
vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli. On sa im 
prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. 
Hľa, miesto, kde ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: ‚Ide pred vami do Galiley. Tam 
ho uvidíte, ako vám povedal.‘“ Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali 
nikomu nič, lebo sa báli (Mk 16, 1 – 8). 

Neboli schopné nikomu nič povedať, lebo sa báli. Strach sa im stal prekážkou, aby vydali svedectvo 
o tom, čo videli a počuli. Strach zohral veľkú rolu a nedokázali ho prekonať. Blahoslavený Titus Zeman nám 
v tom môže byť veľkým príkladom. Pred treťou výpravou, ktorou mal previesť saleziánov cez hranice do 
Talianska, dostal veľký strach. Vedel, že ho to môže stáť život a že môže skončiť vo väzení. Počas svätej 
omše ho však povzbudilo Božie slovo a dalo mu odvahu. V evanjeliu počul slová: „Nebojte sa…“ a Božie 
slovo sa dotklo jeho srdca. Tak dokázal splniť poslanie, ktoré mu dal Pán Boh. Vidíme, že v jeho živote viera 
zvíťazila nad strachom.   

Aj v našom živote musí s Božou pomocou vždy zvíťaziť viera nad strachom. Nikdy nás strach nemôže 
zablokovať v konaní dobra, v službe, v ohlasovaní Krista prostredníctvom nášho svedectva dobrého života. 
On, Kristus, je našou posilou do každého dňa. On kráča s nami a vedie nás, hovoriac: „A hľa, ja som s vami 
po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20).       zdroj: zamyslenia+ 


