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FARSKÉ OZNAMY (17.4.2022 – 24.4.2022) 
 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA 
 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
18.4.2022 

PONDELOK  
VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE 

7:30  
BPZ pre pútnikov  

do Sv. Zeme 9:00 
na úmysel kňaza 

10:30 
+ Jaroslav Badár a rodičia 

UTOROK 
19.4.2022 

UTOROK  
VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE  

18:00 
+ Anton a Juraj 

*** 

STREDA 
20.4.2022 

STREDA  
VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE  

7:00 
+ Jozef Papán (30 deň) 

*** 

ŠTVRTOK 
21.4.2022 

ŠTVRTOK  
VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE 

18:00  
+ z rod. Fendek č. 61 

16:30 
BPZ pre Júliusa 

PIATOK 
22.4.2022 

PIATOK  
VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE 

18:00  
+ Jozef Ončák a  
Anton Kramarčík 

16:30 
+ Ferdinand Baľák a 

rodičia 

SOBOTA 
23.4.2022 

SOBOTA  
VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE 

18:00  
+ Ignác, Mária a Žofia 

Balák 
*** 

NEDEĽA 
24.4.2022 

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  
NEDEĽA BOŽIEHO 
MILOSRDENSTVA 

7:30 
BPZ pre členov ruže 

Božieho Milosrdenstva 9:00 
+ Helena Huráková  

(30 deň) 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. 15: vedúca p. Sochová Marta ml. PBZ  
4. Na kostol darovali z pohrebu Jozefa Huráka 50,- € a Bohu známy 50,- €. PBZ. 
5. Vedomostné skúšky budú pre deti z Ťapešova v pondelok 2. mája. o 15:00 hod. na fare. Pre deti 

z Lokce predbežne 23. a 24. mája na fare. Deti prídu v sprievode s jedným rodičom. Po úspešnom 
zvládnutí skúšok deti dostanú zaraz rúcha na slávnosť. Prosíme rodičov, aby si spolu s deťmi opakovali 
otázky. 

6. Chceme sa poďakovať všetkým (kostolníkom, kantorom, spevákom, lektorom, miništrantom, 
kameramanovi, tým, ktorí upratovali a vyzdobili kostoly, hasičom a iným), ktorí pomohli k dôstojnému 
sláveniu veľkonočného trojdnia. 

7. Od Nedele Pánovho zmŕtvychvstania, čiže od dnes, začína Veľkonočné obdobie. Počas Veľkonočného 
obdobia sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme mariánsku antifónu Raduj sa, nebies Kráľovná. 

  

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

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



NEDEĽA VŠETKÝCH NEDIEĽ  
Evanjeliový úryvok veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania (Jn 20, 1- 9), ktorá sa nazýva 

„Nedeľa všetkých nedieľ“, približuje prvé reakcie žien a apoštolov na Ježišov prázdny hrob.  
V rozprávaní o prázdnom hrobe sa jednotlivé evanjeliá od seba v detailoch odlišujú, avšak 

v podstatnom posolstve sú jednoznačné. Zdôrazňujú Ježišovo vzkriesenie na mieste jeho smrti v hrobe. 
V Ježišovom prípade nejde o oživenie mŕtveho človeka a jeho návrat do bežného života, ako to bolo 
v prípade vzkriesenia Jariovej dcéry, naimského mládenca, alebo Lazára.  
Svedectvo ženy  

Všetky evanjeliá uvádzajú, že vo veľkonočné ráno – v prvý deň týždňa – prišli ženy ako prvé k hrobu. 
Ak by evanjeliové príbehy o Ježišovom vzkriesení boli vymysleným príbehom, určite by ich autori nezvolili 
ženy za hlavných svedkov. V židovskom prostredí totiž svedectvo ženy sa nepovažovalo za dôveryhodné 
a jej svedectvo nemohlo byť použité na súde.   

Evanjelista Ján uvádza, že Mária Magdaléna prišla za učeníkmi, aby im oznámila, že kameň je od 
hrobu odvalený a hrob je prázdny. Táto samotná správa ešte nič nehovorí o vzkriesení. Dôvody prázdneho 
hrobu mohli byť rôzne – Mária Magdaléna si mohla zameniť hrob, Ježišovo telo mohol niekto odniesť a pod. 
Viera vo vzkriesenie nie je v evanjeliách tak automatická, ako nám neraz automaticky vyplýva z 2000 
ročného ohlasovania. Napokon to vyjadrujú aj samotné slová Magdalény: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, 
kde ho položili.“ (Jn 20, 3) Aj Mária Magdaléna prejde touto novou skúsenosťou s oslávenou prítomnosťou 
Krista, keď si ho najskôr zamení za záhradníka a až po Ježišových slovách ho spoznáva ako vzkrieseného 
Pána (porov. Jn 20, 11 – 18)  
Vnímavosť milovaného učeníka  

Druhá časť nedeľného úryvku (Jn 20, 3-9) hovorí o tom, ako dvaja učeníci šli overiť skutočný stav 
veci. Beh dvoch učeníkov, z ktorých milovaný učeník predbehol Petra  a prišiel k hrobu prvý, sa stalo 
predmetom rôznych domnienok. Beh nie je v tomto rozprávaní to najdôležitejšie. Dôležitou je rozdielna 
reakcia dvoch učeníkov. Kým o milovanom učeníkovi evanjelista povie: „Videl a uveril“ (Jn 20, 8), o Petrovi 
neuvádza nič, čo by hovorilo, že aj on uveril. Dokonca z Evanjelia podľa Lukáša poznáme Petrovu reakciu: 
„No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. I vrátil sa domov a čudoval sa, čo 
sa stalo.“ (Lk 24, 12)  
Podľa niektorých biblistov milovaný učeník uveril preto, lebo videl starostlivo poukladané plachty, čo 
protirečilo mienke, že Ježišovo telo ukradli. Zlodeji by nestrácali čas rozbaľovaním a dôsledným zložením 
pohrebných plachiet. Ale proti tomu stojí námietka, že aj Peter a  Mária Magdaléna videli to isté a nepriviedlo 
ich to hneď k viere.  Kľúčom k vysvetleniu sú slová evanjelistu Jána: „Ešte totiž nechápali Písmo, že má 
vstať z mŕtvych.“ (Jn 20, 9)  

Ďalším kľúčom k pochopeniu je príbeh o vzkriesení Lazára, o ktorom čítame v 11. kapitole jeho 
evanjelia. Je to posledné – siedme Ježišovo znamenie v Jánovom evanjeliu, ktoré má jasný odkaz na 
veľkonočné udalosti Ježiša Krista. Pri svojom vzkriesení Lazár vyšiel z hrobu, „nohy a ruky mal ovinuté 
plátnom a tvár obviazanú šatkou. Ježiš povedal: „Porozväzujte ho a nechajte odísť!“ (Jn 11, 44) Lazár sa 
vrátil naspäť k pozemskému životu a opäť potom zomrel. V protiklade so vzkriesením Lazára milovaný 
učeník v Ježišovom hrobe spoznáva, že Ježiš nechal v hrobe tieto dve pohrebné plachty a bol vzkriesený pre 
večný život.  
Nová perspektíva pre nás  

Ježišovým zmŕtvychvstaním sa otvára nová perspektíva, ktorá prekračuje ľudské dimenzie a ľudské 
možnosti. Hoci ide o najväčšie Božie dielo, uskutočňuje sa v konkrétnom čase a priestore ľudských dejín. 
Ide teda o nadprirodzený Boží zásah, ale jeho súčasťou je ľudská prirodzenosť. Preto v novozákonných 
textoch  zaznieva presvedčenie, že tak, ako Boh oslávil svojho Syna, raz oslávi aj nás: „Keď vo vás prebýva 
Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné 
telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.“ (Rim 8,11) To je naša skutočná nádej, ktorú nám dáva Boh 
vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi.  
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 



VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA - VSTAL Z MŔTVYCH! 
Evanjeliový úryvok veľkonočnej vigílie (Lk 24, 1 – 12) uvádza prvých svedkov Ježišovho 

zmŕtvychvstania. Ženy pri prázdnom hrobe počujú od Božích poslov slová: „Prečo hľadáte živého medzi 
mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych.“ Evanjelista Lukáš usporiadal udalosti spojené s 
Ježišovým vzkriesením  do troch častí. Prvou je nájdenie prázdneho hrobu, druhou je príbeh emauzských 
učeníkov a napokon treťou časťou je zjavenie sa Ježiša jedenástim apoštolom a ďalším učeníkom. 
Skutočnosť vzkriesenia sa postupne stupňuje. Najskôr sú to dvaja Boží anjeli, ktorí ženám pri prázdnom 
hrobe oznamujú, že Ježiš vstal z mŕtvych. Potom sa samotný Ježiš zjavuje dvom učeníkom, ktorým však 
hneď zmizne. Napokon sa zjaví ako vzkriesený apoštolom, ktorý sa ho môžu dotknúť.  
Prvý deň je Pánov deň  

Tri spomenuté udalosti sa v Lukášovom podaní uskutočnili v jeden deň. Je to „prvý deň týždňa“ (Lk 
24, 1), čo je podľa židovského spôsobu počítania nedeľa. Ak sa veľkonočná vigília Bielej soboty nazýva 
„matka všetkých vigílií“, potom veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania je „matkou všetkých nedieľ“. 
Pre nás, Ježišových učeníkov, je to záväzok, aby sme v rytme pracovného týždňa zachovali  prvenstvo 
a posvätnosť nedele. Je to Pánov deň.    

Ženy niesli k hrobu voňavé oleje, aby pomazali mŕtve telo. Evanjelista dodáva, že tieto oleje mali ženy 
dopredu pripravené. Ženy so vzkriesením nepočítali. Ježiš je mŕtvy a pomazaním mu chceli prejaviť poslednú 
úctu, ktorú si zaslúži každý zomrelý. Ide o skutok lásky. Čakajú ich dve prekvapenia. Nečakali, že nájdu 
odvalený kameň a že nenájdu Ježišovo telo. Naplní ich zmätok, ktorý im pomáhajú prekonať Boží poslovia. 
Ak na začiatku Lukášovho evanjelia anjeli zvestovali pastierom, čo sa stalo v Betleheme, teraz anjeli zvestujú 
ženám, čo sa stalo na Golgote a v hrobe.  

Slovenský text uvádza ich slová v aktívnom tvare: „Vstal z mŕtvych“ (Lk 24, 6), avšak grécky text 
používa sloveso v pasívnom tvare  „egérthe“ = „bol vzkriesený“. Evanjelista chce svojím čitateľom ukázať, 
že Ježišovo vzkriesenie nebolo pripravenou stratégiou jeho učeníkov, ale neočakávaným dielom Boha. 
Takým vždy zostane. Ženy vidia, že Ježiš nie je v hrobe, ale skutočnosť, že bol vzkriesený musia prijať 
s vierou. Podobne je tomu s veriacim každej doby. V jeruzalemskej Bazilike Božieho hrobu si každý pútnik 
na vlastné oči môže pozrieť Kristov hrob. Avšak  na skutočnosť vzkriesenia odpovedáme našou vierou alebo 
neverou, čo má zásadné dôsledky pre celý náš život, jeho zmysel a naše konanie.  
Cez optiku Ježišovho vzkriesenia  

Evanjelista hovorí o ženách: „Tu sa rozpamätali na jeho slová...“ (Lk 24, 8) Ženy začali vnímať celé 
Ježišovo účinkovanie, jeho slová a skutky v novom svetle – vo svetle jeho vzkriesenia. Apoštoli budú v tejto 
novej perspektíve vzkriesenia ohlasovať Krista, vydávať o ňom svedectvo, zomierať pre neho. Smrť Božieho 
Syna na kríži nie je posledným slovom Boha. Týmto prerodom potrebovali prejsť emauzskí učeníci. Neraz 
aj my v našich životných skúškach a ťažkostiach, keď sa pýtame „Kde je Boh? Jestvuje Boh?“, musíme 
prejsť týmto prerodom vo svetle Ježišovho zmŕtvychvstania. Ako uvádza americký arcibiskup Fulton 
Sheen: „Človek si uvedomuje, že ukrižoval toho, kto jediný ho môže zachrániť. Boh prichádza zachrániť 
človeka. Keď človek prehral, sám Boh prichádza, aby daroval víťazstvo.“  

Je to obsah prvého dňa - Pánovho dňa – dňa Pánovho zmŕtvychvstania, ktorý ženy pohýna, aby túto 
radostnú správa nedržali len v sebe, ale odovzdali ďalej. „Ježiš žije“ je vrcholom všetkých štyroch evanjelií 
a srdcom kresťanstva. Buďme aj my radostnými nositeľmi a hlásateľmi tejto pravdy.    
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 

 

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 
Medzi rôznymi formami pobožnosti, ktoré nám zanechala sv. Faustína, zaujíma osobitné miesto 

sviatok Božieho milosrdenstva. Vyplýva to nie natoľko z počtu zjavení, ktoré mu boli venované, ako skôr z 
množstva prisľúbení, ktoré Ježiš spojil so slávením tohto sviatku.  

V pondelok vo Veľkom týždni 17. apríla 1933 dal Ježiš sv. Faustíne poučenie, akým spôsobom sa má 
uctievať jeho milosrdenstvo, a opísal jej úlohu, ktorú má splniť na sviatok Božieho milosrdenstva – prejsť 
celý svet a privádzať zomdlené duše k prameňu jeho milosrdenstva.  

Keď už bol obraz Božieho milosrdenstva takmer dokončený, uskutočnilo sa výnimočne dôležité 
zjavenie, ktoré zohralo dôležitú úlohu v stvárňovaní pobožnosti. Spasiteľ opäť vyjadril veľkú túžbu, aby sa 



v prvú nedeľu po Veľkej noci slávil sviatok milosrdenstva. V ten deň sa má z kazateľníc ohlasovať chvála 
Milosrdenstva, ktoré nezastaví nijaká ľudská bieda. Počas tohto zjavenia Ježiš po prvý raz vyslovil veľký 
prísľub spojený so slávením sviatku Milosrdenstva : „Kto v tento deň pristúpi k prameňu života, dosiahne 
úplné odpustenie hriechov a trestov.“   

28. apríla 1935, na Bielu nedeľu, čiže v prvú nedeľu po Veľkej noci, počas slávnostnej pobožnosti v 
Ostrej Brame, kde bol vystavený obraz Božieho milosrdenstva, keď kňaz vzal Oltárnu sviatosť, aby ňou 
požehnal ľud, videla sestra Faustína Ježiša v rovnakej podobe, v akej bol na obraze. Spasiteľ udelil ľudu 
požehnanie a lúče milosrdenstva sa rozliali na celý svet. Po chvíli svätica počula slová : „Ten sviatok vyšiel 
z vnútra môjho milosrdenstva a je potvrdený v hlbinách môjho zľutovania. Obdrží ho každá duša, ktorá 
verí a dôveruje môjmu milosrdenstvu.“ Prostredníctvom apoštolky Božieho milosrdenstva odkázal všetkým 
ľuďom, osobitne hriešnikom, aby sa nebáli priblížiť sa k nemu.  

3. apríla 1937, na vigíliu Bielej nedele, sa Ježiš obrátil na Faustínu so žiadosťou, aby tlmočila jeho 
veľkú túžbu kňazovi, aby na sviatok Božieho milosrdenstva povedal kázeň o jeho nepochopiteľnom 
milosrdenstve. V ďalší deň Ježiš po tretí raz vyslovil osobitný prísľub – spojený so sviatkom Milosrdenstva, 
podľa ktorého každý, kto sa vyspovedá a pristúpi ku svätému prijímaniu na sviatok Milosrdenstva, získa 
úplné odpustky.  

Posledné zjavenie týkajúce sa sviatku Božieho milosrdenstva sa odohralo na konci januára 1938. Ježiš 
požiadal svoju dôverníčku, aby povedala ostatným, že sviatok Božieho milosrdenstva vytryskol z jeho vnútra 
pre potechu celého sveta. 

DEVIATNIK 
Sviatku Božieho milosrdenstva má podľa zjavení sestre Faustíne predchádzať deviatnik, ktorý sa má 

začať na Veľký piatok. Ježiš dvakrát vyjadril želania, aby sa jeho snúbenica deväťdňovou pobožnosťou 
pripravila na túto slávnosť. Svätica nám zanechala prísľuby Spasiteľa určené všetkým veriacim, ktoré 
vyjadrujú slová : „V tejto novéne udelím dušiam všetky milosti.“  

S plnou vážnosťou treba zdôrazniť, že vo svetle posolstva sv. Faustíny Ježišovou vôľou bolo, aby 
sviatok Božieho milosrdenstva predchádzala novéna pozostávajúca z korunky k Božiemu milosrdenstvu. Na 
jej odriekanie sú totiž viazané mimoriadne prisľúbenia. Hoci výsadným časom na jej modlenie sú dni medzi 
Veľkým piatkom a sviatkom Božieho milosrdenstva, rovnako sa možno novénu modliť aj v inom čase. Ak 
bude táto modlitba vychádzať z dôvery potvrdenej skutkami milosrdenstva, stane sa skutočným prejavom 
pobožnosti. 

DEJINY SVIATKU 
Na Bielu nedeľu 16. apríla 1944 sa v Krakove – Lagiewnikách po prvý raz slávnostne slávil sviatok 

Božieho milosrdenstva. V tento deň krakovský spovedník apoštolky Božieho milosrdenstva o. Józef Andrasz 
vykonal posviacku druhého obrazu Najmilosrdnejšieho Spasiteľa, ktorý namaľoval Adolf Hyla pre kláštornú 
kaplnku.  

Sviatok Božieho milosrdenstva si vďaka rozbehnutým aktivitám skutočne získaval čoraz väčšie 
uznanie. Arcibiskup Eugeniusz Baziak v mene kardinála Adama Sapiehu 14. mája 1951 udelil na sedem 
rokov úplné odpustky veriacim, ktorí navštívia na Bielu nedeľu kláštor v Lagiewnikách, čo prispelo k ešte 
väčšiemu rozkvetu úcty k Božiemu milosrdenstvu.  

Tento živý rozvoj prerušil dekrét Svätého ofícia z 19. novembra 1958 adresovaný biskupom a všetkým 
rehoľným predstaveným v ktorom stálo: „Sviatok Božieho milosrdenstva sa nebude ustanovovať.“ O štyri 
mesiace neskôr bola podpísaná Notifikácia Svätého ofícia, ktorá zakazovala šírenie úcty k Božiemu 
milosrdenstvu vo formách, ktoré predložila sestra Faustína.  

Až odvolanie spomenutého dokumentu v r. 1978 znamenalo novú etapu v dejinách úsilia o sviatok 
Božieho milosrdenstva.  

23. marca 1993 poľskí biskupi poslali Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II. Prosbu o ustanovenie sviatku 
Božieho milosrdenstva.  
Korunou úsilia o zavedenie sviatku Božieho milosrdenstva v celej Cirkvi, ktoré trvalo niekoľko desaťročí, 
bola kanonizácia sestry Faustíny. Nie náhodou sa podľa želania Svätého otca, podobne ako beatifikácia v 
roku 1993, konala na Druhú veľkonočnú nedeľu. Počas kanonizačnej homílie pápež oznámil, že odteraz sa 
v celej Cirkvi bude tento deň nazývať Nedeľa Božieho milosrdenstva. 5. mája 2000 nadobudlo pápežovo 
rozhodnutie právnu formu. Tak sa splnila vrúcna túžba sestry Faustíny a miliónov ľudí modliacich sa za 
zavedenie sviatku Božieho milosrdenstva v celej Cirkvi.                                   zdroj: boziemilosrdenstvo. sk 


