
.  

FARSKÉ OZNAMY (1.5.2022 – 8.5.2022) 
3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
2.5.2022 

Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli 
féria 

17:30 - detská 
+ Ján a Ján 

*** 

UTOROK 
3.5.2022 

SV. FILIPA A JAKUBA, 
APOŠTOLOV, sviatok 

18:00 
+ Jozef a Žofia Socha a 

deti 

16:30 - detská 
+ Jozef, Alžbeta a Agneša 

STREDA 
4.5.2022 

Streda po 3. veľkonočnej nedeli 
féria 

18:00 
+ Jozef a Mária Klokočík  

*** 

ŠTVRTOK 
5.5.2022 

Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli 
féria 
Prvý štvtok v mesiaci. 

18:00  
+ Ignác a Mária Kormaňák 

*** 

PIATOK 
6.5.2022 

Piatok po 3. veľkonočnej nedeli 
féria 
Prvý piatok v mesiaci. 

18:00  
BPZ pre členov ruže  
sv. Dominika Savia 

16:30 
+ Žofia a Ondrej Hurák 

SOBOTA 
7.5.2022 

Sobota po 3. veľkonočnej nedeli 
féria; Prvá sobota v mesiaci. 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

18:00  
poď. za 25 r. manžel. 
Slavomíra a Marcely 

*** 

NEDEĽA 
8.5.2022 

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  
NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA 

7:30 
na úmysel kňaza 

9:00 
BPZ pre rodinu č. 150 

10:30 
za ľud farnosti 

1. Ak potrebujete niečo vybaviť na fare, môžete sa skontaktovať aj telefonicky na t. č. 043/559 12 26. 
2. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme sk. č. 17: vedúca p. Bombjaková Monika. PBZ  
3. Na kostol darovali z pohrebu Jozefa Huráka 50,- € a mladomanželia Roštiakový 50,- €. PBZ. 
4. Od dnes začína mesiac Máj. Mesiac, v ktorom si osobitne uctievame Pannu Máriu a to modlitbou 

Loretánskych litánií. Litánie sa budeme modliť v Lokci cez týždeň na začiatku sv. omše a v nedeľu 
poobede; v Ťapešove na začiatku sv. omše, v dňoch, keď nie je sv. omša, o 18:00 hod. 

5. Dnes v Lokci bude o 14:00 hod. ružencová pobožnosť a Loretánske litánie.  
6. Deti, ktoré prídu na májovú pobožnosť dostanú rôzne nálepky. Tí najusilovnejší dostanú na konci mesiaca 

samozrejme odmenu. 
7. Od pondelka 2.5. začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Preto vo svojich modlitbách 

a obetách pamätajme na tento úmysel. Veriaci, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej 
pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. 
Pobožnosť bude vo štvrtok pred sv. omšou. 

8. Vedomostné skúšky budú pre deti z Ťapešova v pondelok 2.5. od 13:00 do 15:00 hod. na fare. Deti 
prídu v sprievode s jedným rodičom. Po úspešnom zvládnutí skúšok deti dostanú zaraz rúcha na slávnosť.  

9. Nácvik detí na 1. sv. prijímanie bude v Ťapešove v piatok po sv. omši. 
10. Na budúcu nedeľu 25.4. bude Zbierka na seminár.  
11. Stretko pre deti bude v Ťapešove v sobotu o 10:00 hod. a v Lokci v sobotu o 14:00 hod. 

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

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



12. Nácvik spevu pre deti v Lokci v pondelok 1 hodinu pred sv. omšou v centre a v Ťapešove v nedeľu po 
sv. omši. 

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

14. Sviatosť Oltárna bude vyložená v Lokci vo štvrtok od 16:00 hod. do sv. omše. 
15. Chorých navštívim podľa zoznamu z minulého mesiaca. 

 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 9:00 hod. 

16. V sobotu 7.5. bude Fatimská pobožnosť v Lokci po večernej sv. omši. 
17. Vo štvrtok 2. júna sa uskutoční duchovný most s kňazským seminárom. Bohoslovci a predstavení sa 

v tento deň modlia za našu farnosť a my sa budeme modliť za nich. Ako farnosť vytvoríme duchovnú 
kyticu. Vzadu na stolíku si môžete zobrať lístok s menom jedného bohoslovca alebo predstaveného. 
Duchovnú kyticu budeme vytvárať do 27. mája. Počas tohto obdobia si budete značiť svoje modlitby 
a obety. Vyplnené kartičky vrátite v piatok 27. mája v sakristii. Vyplnená duchovná kytica sa odošle do 
seminára. Modliť sa môžete buď ako jednotlivci alebo aj ako rodiny. 

  

OHLÁŠKY PRED PRIJATÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA 
 Jozef Buček, syn Jozefa a + Mária rod. Rajmanovej, bývajúci v Tvrdošíne - Medvedzie 

a Mária Michalčíková, dcéra Juraja a Márie rod. Kramarčíkovej, bývajúca v Lokci (1x). 
 

PANE, TY VIEŠ VŠETKO! 
Evanjeliový úryvok Tretej veľkonočnej nedele (Jn 21, 1 – 19) približuje ďalšie zjavenie vzkrieseného 

Pána svojim učeníkom. 
Nedeľný úryvok má dve časti. V prvej sa Pán zjavuje učeníkom na brehu Tiberiadskeho jazera (Jn 21, 

1 – 14). V druhej časti  Pán Ježiš potvrdzuje Petrov primát medzi apoštolmi (Jn 21, 15-19). 
Nové povolanie 

V úvode sú spomenutí len siedmi apoštoli a len traja menovite: Šimon Peter, Tomáš a Natanael. 
Uvedenie Tomáša spája text s Jn 20,24-29, ktorý sme počuli minulú nedeľu. Celkový počet sedem vyvoláva 
spojenie so symbolickým číslom plnosti. Tu sa rodí nové spoločenstvo Cirkvi. Niektorí biblisti vidia 
prepojenie s iným „jánovským“ dielom - Apokalypsou, kde sa spomína sedem cirkví (Zjv 2-3). Petrove slová, 
že ide loviť ryby, vyvoláva dojem, že sa chce vrátiť k pôvodnému zamestnaniu. Môžeme hovoriť o novom 
„povolaní“ apoštolov. Prvé sa taktiež odohralo pri lovení rýb (porov. Lk 5, 1 – 11). Potvrdzuje to aj detail 
evanjelistu, že na brehu na pahrebe bola položená ryba a chlieb. Ježišova otázka, či učeníci majú niečo na 
jedenie, sa nedotýkala Ježiša ale ich. Postava na brehu sa im dáva spoznať ako vzkriesený Pán, ktorý ich 
opätovne povoláva do služby. 
Ježišovo slovo 

Pán Ježiš ako prvý nadväzuje kontakt veľmi dôverným oslovením „deti“. V žiadnom evanjeliu Ježiš 
takto neoslovuje apoštolov, okrem tohto miesta. Na potvrdenie svojej identity Kristus prikazuje učeníkom 
spustiť sieť na pravej strane. Podľa niektorých je pravá strana symbolom úspechu a zdaru. Avšak konanie 
učeníkov nie je otázkou „šťastia“, ale konajú na Pánov pokyn. Ježišovo slovo má silu. Po príkaze hneď 
nasleduje vyplnenie – úlovok rýb. Pánovo slovo má aj dnes rovnakú silu a účinnosť. Ak ho chceme zažiť, 
musíme sa ním intenzívne živiť – čítať Božie slovo.  
Počet rýb 

Údaj o počte rýb vyvolával v dejinách kresťanstva rôzne interpretácie. Niektorí podávajú úplne 
praktické vysvetlenie, že ulovené ryby sa zvykli prepočítať, lebo sa delili medzi rybárov. Presný počet rýb 
ešte lepšie mohol vystihnúť, aký veľký bol úlovok, ako keď sa len skonštatuje „veľké množstvo, veľa“. 

Predovšetkým sa vynára otázky, či ich počet je možné chápať v symbolickom význame. Svätý 
Hieronym vo svojom komentári k prorokovi Ezechielovi (47,6-12) uvádza gréckeho poetu Oppiana z Cilície, 
podľa ktorého bolo známych 153 druhov rýb. Svätý Augustín ponúka duchovné vysvetlenie čísla: 3x50+3 



ako symbol Najsvätejšej Trojice. Svätý Cyril z Alexandrie vysvetľoval 153 ako súčet čísla 100 – symbolické 
číslo všetkých pohanov, 50 – symbolické číslo zvyšku Izraela, 3 – symbol Najsvätejšej Trojice.  

Vo veľkom počte rýb môžeme vidieť univerzálnosť Cirkvi, ktorá ponúka spásu prostredníctvom 
Ježišových učeníkov všetkým ľuďom. Nikto nemusí mať obavy, žeby vypadol alebo žeby nevošiel (sieť sa 
neroztrhla). Sloveso „schízo“ – „roztrhnúť, rozdeliť“ sa nachádza v Jánovom evanjeliu už iba raz, keď sa 
hovorí, že Ježišov spodný odev vojaci netrhali, ale losovali oň, čí bude (porov. Jn 19,24).  
Svedectvo milovaného učeníka 

Ponúkam však ešte jeden pohľad, ktorý sa prelína celým Jánovým evanjeliom. Počet rýb možno 
chápať ako potvrdenie hodnovernosti svedectva. Presný počet odráža prítomnosť očitého svedka, čím sa 
kladie dôraz na pravdivosť skutočnosti Ježišovho zmŕtvychvstania. Tieto číselné údaje sú prítomné aj na 
iných miestach Jánovho evanjelia a plnia rovnakú úlohu autentickosti rozprávania. Pri rybníku Betsata sa 
uvádza päť stĺporadí a človek, ktorý bol 38 rokov chorý (porov. Jn 5,3-5); Ježiš je na sviatky Posvätenia 
chrámu v Jeruzaleme, je zima  a on sa prechádza v chráme v Šalamúnovom stĺporadí (porov. Jn 10,22-23). 
V Jn 11, 18 sa uvádza, že Betánia je od Jeruzalema vzdialená 15 stádií. Archeológia dokazuje, že rybník 
Betsata mal skutočne päť stĺporadí, sviatky Posvätenia chrámu – Chanuka sa konali v období dažďov 
v decembri, Šalamúnovo stĺporadie skutočne tvorilo súčasť jeruzalemského chrámu a Betánia je skutočne od 
Jeruzalema vzdialená približne 3 km (15 stádií = 2880 m). Evanjelista chcel zdôrazniť svedectvo milovaného 
učeníka, o ktoré sa bude opierať celá jánovská komunita a kresťanstvo. 
Dôležitá otázka 

Hoci Ježiš dáva príkaz v 2. osobe plurálu „prineste“, príkaz vyplní len jedna osoba - Peter. Od začiatku 
úryvku je tento apoštol v centre pozornosti. Peter hovorí, že ide loviť ryby, on skáče do mora, jemu Kristus 
odovzdáva pastiersky úrad a naznačuje koniec jeho života.  

Pán Ježiš poznal Petra do hĺbky duše. Stál pred ním človek plný slabostí a zlyhania. Na Ježišovu 
otázku „miluješ ma“ Peter pokorne odpovedá: „Áno, Pane, ty vieš, ty vieš všetko...“ Peter odpovedá na lásku 
tomu, kto sám je vtelenou láskou Boha. Prečo sa Kristus až trikrát pýta tú istú otázku? Pochybuje o Petrovej 
úprimnosti? Od najstarších kresťanských čias sa trojnásobná otázka Ježiša na Petrovu lásku vysvetľuje ako 
odčinenie trojnásobného Petrovho zapretia počas vypočúvania Ježiša pred židovskou veľradou. Vcíťme sa 
do osoby Petra. Aj nás sa Pán pýta „Miluješ ma?“ Čo mu odpovieme?  
Petrova odpoveď 

Ježiš sa nepýta Petra, či ľutuje, čo urobil a či sľubuje, že ho už nikdy nezaprie. Pýta sa na lásku, ktorou 
nemyslí len nejaký sentiment, chvíľkové vzplanutie. Preto je v dvoch Ježišových otázkach použité sloveso 
„agapáo“ – „milovať“, ktoré vyjadruje lásku obetavú, nezištnú, čistú. Je to láska, ktorá túži byť  pre 
druhých.  Boh miluje človeka vrcholným spôsobom. Peter trikrát odpovedá slovesom „filéo“ – „mať rád“, 
ktoré vyjadruje skôr lásku citovú, emociálnu. Peter si je vedomý, že zo svojej strany je schopný garantovať 
lásku len po istú hranicu, hranicu človeka. Preto odpovedá: „Pane, ty vieš všetko...“ Milovať spôsobom 
„agapáo“ je človek schopný len s Božou pomocou. Pán Ježiš pri tretej otázke preberá od Petra sloveso „filéo“, 
lebo sa k Petrovi skláňa. Pán berie Petrovu lásku, aby ju očistil, posvätil a povýšil na „agapáo“ – „milovať“, 
čo vyjadruje lásku pripravenú na obetu, lásku, ktorá slúži.  
Cesta lásky 

V Jeruzaleme neďaleko Sionskej brány stojí Bazilika „Gallicantu“ – „Spev kohúta“. 
Stojí na mieste, ktoré sa spája s domom veľkňaza Kaifáša, kde bol Ježiš vypočúvaný židovskou 

veľradou a kde Peter trikrát zaprel Pána Ježiša. Súčasná bazilika s nádhernou mozaikovou výzdobou bola 
postavená v roku 1931. Pod hlavnou loďou sa nachádza ešte podzemná kaplnka, v ktorej sú tri ikony. Na 
prvej je zobrazené Petrovo zapretie so slovami: „Nepoznám ho.“ Na druhej je Peter, ktorý v ľútosti „horko 
zaplakal“.  Napokon na tretej ikone je vyobrazený Peter, ako hovorí Ježišovi: „Ty vieš všetko, ty vieš, že ťa 
mám rád.“  Ikony vyjadrujú tri etapy, ktorými Peter prešiel. Je to cesta lásky, ktorá prechádza od sebectva 
a strachu, cez ľútosť až k láske, ktorá sa dáva. K tejto láske pozýva aj nás Ten, ktorý je Láska.  
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 
 

 



PREČO SA NESMIE HODINU PRED SVÄTÝM PRIJÍMANÍM JESŤ?  
TREBA SI STOPOVAŤ MINÚTY? 

Aký je zmysel eucharistického pôstu a musíme ho dodržať aj v prípade, ak sme nerátali s účasťou na 
omši? 

Mnohí katolícki veriaci majú ešte z hodín náboženstva naučené, že hodinu pred svätým prijímaním sa 
nesmie nič jesť a piť s výnimkou vody a liekov. Nie je zriedkavé počuť, ako sa niekto priznáva, že nestihol 
sväté prijímanie, lebo mu do naplnenia pôstnej hodiny chýbalo niekoľko minúť. 

Je to správny prístup? Pozreli sme sa preto bližšie na tému eucharistického pôstu a s ním spojené 
otázky. Odpovedal cirkevný právnik a kaplán vo Farnosti sv. Martina v Bratislave Radoslav Šaškovič. 
Prečo sa pred svätým prijímaním nemôže hodinu jesť a piť? 

Pred svätým prijímaním nemôžeme robiť veľa vecí, ktoré by nás urobili vnútorne nehodnými prijať 
Krista. A to nielen hodinu pred ním, ale vôbec. 

A naopak, mali by sme robiť niekoľko vecí, ktoré nás na jeho prijatie pripravia: vnútorné stíšenie, 
modlitba, spytovanie svedomia, odprosenie za svoje hriechy, zmierenie sa s Bohom, ale aj s konkrétnymi 
ľuďmi, voči ktorým sme sa previnili. 

Eucharistický pôst je súčasťou procesu pokánia, ktoré máme konať pred tým, než sa spojíme s Kristom 
v Oltárnej sviatosti. A podľa predpisov kánonického práva patrí tento druh pôstu medzi tie povinné. 
Čo je zmyslom eucharistického pôstu? 

Máme tri druhy pokánia: modlitba, almužna, pôst. Zmyslom pokánia je vnútorná premena a návrat 
k Bohu. Teda eucharistický pôst je jedným z prejavov pokánia, ktorým sa vnútorne pripravujeme na prijatie 
Krista v Eucharistii. 

Cirkev vždy zdôrazňovala zodpovednú prípravu na každé sväté prijímanie a pripomínala podmienky, 
za ktorých je možné pristúpiť k stolu Kristovho tela: oslobodenie od hriechov a od akejkoľvek náklonnosti 
k nim a predsavzatie viac nezhrešiť. 

Účasť veriacich na svätom prijímaní bola až do začiatku 20. storočia zriedkavá a väčšina katolíkov 
dodržiavala povinnosť raz do roka sa vyspovedať a následne ísť na prijímanie. Eucharistický pôst bol teda 
súčasťou pokánia, prípravy na sviatosť zmierania, ktorá bezprostredne predchádzala svätému prijímaniu. 

Nová prax denného prijímania, samozrejme, nepredpokladá predchádzajúcu dennú spoveď, no kódex 
z roku 1917 zavádza povinnosť zachovať pokánie vo forme pôstu od polnoci a súčasný kódex ho skracuje na 
jednu hodinu. 

Páčia sa mi slová, ktoré kedysi na túto tému napísal liturgista z Košickej eparchie Marcel Gajdoš, 
ktorý v článku na stránke vladykoveodpovede.sk pripomína slová apoštola Pavla: 

„Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánovu čašu nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Nech 
teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z tej čaše. Lebo kto je a pije nehodne, 
nerozoznávajúc Pánovo telo, ten si je a pije odsúdenie“ (1 Kor 12, 27 – 30). 

Podľa neho je hlavný zmysel eucharistického pôstu „primäť človeka k tomu, aby si najmenej hodinu 
pred prijatím Eucharistie začal naozaj intenzívne uvedomovať, čo sa udeje, aby mal k dispozícii aspoň jednu 
hodinu na sústredené skúmanie samého seba a aby sa aspoň hodinovou askézou na jej prijatie disponoval“. 
Existujú nejaké výnimky z eucharistického pôstu? 

My ľudia sme už raz takí, že ak platí nejaké pravidlo, ktoré sa nám veľmi nepáči alebo nás oberá 
o nejaké pohodlie, tak rýchlo začneme špekulovať o nejakej výnimke z toho pravidla. Ak tak uvažujeme, 
môže to znamenať, že sme celkom nepochopili jeho zmysel a dobro, ktoré nám z neho plynie. 

Dobrom eucharistického pôstu je zodpovedná kajúca príprava na prijatie Krista. Mám z toho hľadať 
nejaké únikové chodníčky? Podľa mňa nie. 

Vo všeobecnosti platí, že sa môžem pokojne kedykoľvek napiť čistej vody, prípadne užiť lieky. 
Existuje formálna výnimka pre kňaza, ktorý môže niečo požiť medzi svätými omšami, ktoré celebruje 

bezprostredne po sebe. Treba brať totiž do úvahy, že celebrant musí na svätej omši prijímať. No už pre 
kostolníka či organistu, ktorí ho sprevádzajú, platí, že tak ako všetci laici oni môžu, nie musia, prijímať 
najviac dvakrát denne. 

Osobitne treba vnímať chorých, ktorým prinášame sväté prijímania k lôžku. Ak počas čakania na 
príchod kňaza nedodržia eucharistický pôst a niečo pojmú, je to v poriadku, pretože zvyčajne ani nevedia, 
kedy presne ich kňaz s Oltárnou sviatosťou navštívi. (pokračovanie nabudúce) 
autor: Radoslav Šaškovič           zdroj: svetkrestanstva.postoj.sk 


