
.  

FARSKÉ OZNAMY (8.5.2022 – 15.5.2022) 
4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
9.5.2022 

Pondelok po 4. veľkonočnej nedeli 
féria 

17:30 - detská 
BPZ pre Agnešu s rodinou 

*** 

UTOROK 
10.5.2022 

Utorok po 4. veľkonočnej nedeli 
féria 

18:00 
BPZ pre Annu s rodinou 

16:30 - detská 
+ Ignác Kyseľ a rodičia 

STREDA 
11.5.2022 

Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a 
mučenice 
ľub. spomienka 

7:00 
+ Jozef Hurák (30. deň)  

*** 

ŠTVRTOK 
12.5.2022 

Štvrtok po 4. veľkonočnej nedeli 
féria 

18:00  
+ Mária, Štefan a Ján Paľo 

16:30 
BPZ pre rod. Wilczkovú, 
Manczalovú a Rypákovú 

PIATOK 
13.5.2022 

Blahoslavenej Panny Márie 
Fatimskej 
ľub. spomienka 

18:00  
+ Florián a Margita Hvoľka 

16:30 
+ Ferdinand Laštík 

SOBOTA 
14.5.2022 

SV. MATEJA, APOŠTOLA 
sviatok  
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

18:00  
poď. za 57 r. manžel. 

Štefana a Eleny 
*** 

NEDEĽA 
15.5.2022 

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  
SLÁVNOSŤ 1. SV. PRIJÍMANIE  

V ŤAPEŠOVE 

7:30 
na úmysel kňaza 

8:00 
+ Anton Tylka (1. výr.) 

9:00 
za ľud farnosti 

10:30 – 1. sv. pr. 
BPZ pre prvoprijímajúce 

deti s rodinami 

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. 18: vedúca p. Kormaňáková Helena. PBZ  
3. Na kostol darovali z pohrebu Žofie Srnčíkovej 50,- €, Bohu známy 100,- a 50,- €. PBZ. 
4. Počas mesiaca máj sa modlíme májové pobožnosti. Loretánske litánie sa modlíme v Lokci cez týždeň 

na začiatku sv. omše a v nedeľu poobede; v Ťapešove na začiatku sv. omše, v nedeľu pred sv. omšou a 
v dňoch, keď nie je sv. omša, o 18:00 hod. 

5. Májová pobožnosť bude dnes v Lokci o 13:30 hod.  
6. Deti, ktoré prídu na májovú pobožnosť dostanú nálepky. Tí najusilovnejší dostanú na konci mesiaca 

zaujímavú odmenu. 
7. Dnes je Zbierka na seminár. Vopred všetkým darcom PBZ. 
8. Nácvik detí na 1. sv. prijímanie bude v Ťapešove v pondelok o 16:00 hod. 
9. Nácvik spevu pre deti bude v Lokci v pondelok 1 hodinu pred sv. omšou v centre a v Ťapešove v nedeľu 

po sv. omši. 
10. V Ťapešove je na budúcu nedeľu 15.5. 1. sv. prijímanie o 10:30 hod. Sviatosť zmierenia pre deti 

a rodičov bude v sobotu 14.5. od 8:00 do 9:00 hod. v kostole. Ostatných príbuzných budeme spovedať 
počas celého týždňa pred sv. omšami. 

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

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



11. V nedeľu na slávnosť 1. sv. prijímanie môžu deti i všetci účastníci slávnosti za zvyčajných podmienok 
získať úplné odpustky.   

12. V piatok je sviatok Fatimskej Panny Márie a Svetový deň modlitieb detí za mier, preto vás všetkých, 
osobitne deti, pozývame na Fatimskú pobožnosť (modlitbu sv. ruženca) po skončení sv. omše.  

13. V malých oznamoch si môžete prečítať ďakovný list rektora kňazského seminára na nedeľu Dobrého 
pastiera. 

  

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 (2x). 
 Matúš Hubočáni, syn Jozefa a Jany rod. Jesenskej, bývajúci v Ťapešove 

a Dagmara Kozáková, dcéra Františka a Ľuboslavy rod. Grobarčíkovej, bývajúca v Ťapešove (1x). 
 

JEŽIŠ JE VIDITEĽNOU PRÍTOMNOSŤOU BOHA 
Evanjeliový úryvok Štvrtej veľkonočnej nedele (Jn 10, 27 - 30) odráža obsah a posolstvo tejto nedele. 

Nazýva sa aj Nedeľou Dobrého pastiera, keď sa Cirkev modlí za nové kňazské povolania. 
Pre lepšie porozumenie štyroch veršov nedeľného evanjelia je potrebné uviesť kontext, v ktorom 

zazneli. Evanjelista Ján vo veršoch, ktoré nášmu úryvku predchádzajú (Jn 10, 22 – 26), 
uvádza: „V Jeruzaleme boli práve sviatky Posvätenia chrámu. Bola zima. Ježiš sa prechádzal v chráme 
v Šalamúnovom stĺporadí. Obstúpili ho Židia a hovorili mu: „Dokedy nás chceš držať v neistote?! Ak si 
Mesiáš, povedz nám to otvorene.“ Ježiš im odvetil: „Už som vám povedal, a neveríte. Svedčia o mne skutky, 
ktoré konám v mene svojho Otca, ale vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec.“  A teraz nasledujú Ježišove 
slová, ktoré počujeme v nedeľnej Bohoslužbe slova.  
Kontext  chrámu a sviatku 

Od roku 198 pred Kristom ovládala územie Palestíny dynastia Seleukovcov z Damašku. V roku 167 
priniesli v jeruzalemskom chráme na novopostavenom oltári obetu pohanskému bohu Diovi. Išlo o 
nesmierne znesvätenie chrámu, ktoré biblické knihy označujú výrazom „Ohavnosť spustošenia“ (porov. 
Kniha proroka Daniela 11, 31 a 12, 12;  Evanjelium podľa Marka 13, 14; Druhý list Solúnčanom 2, 4). 
Vyvolalo to veľký odpor a židovskú vzburu známu ako „Machabejské povstanie“. V roku 164 pred Kristom 
Júda Machabejský porazil armádu Antiocha IV. z dynastie Seleukovcov a znova očistil a posvätil 
jeruzalemský chrám. 

Na pamiatku tejto udalosti sa dodnes slávi sviatok „Posvätenia chrámu“, ktorý poznáme aj pod 
názvom „Chanuka“ a slávi sa v mesiaci december. Hebrejské sloveso „chanak“ znamená 
„zasvätiť“.  Šalamúnovo stĺporadie bola kolonáda na východnej strane chrámového nádvoria.  
Živý vzťah s Bohom 

Evanjelista uvádza presný detail o čase a mieste, kde Ježiš vyriekol svoje slová. Chrám bol viditeľným 
znamením Božej prítomnosti. Ježiš je prítomný počas tohto sviatku v chráme. On je novým Chrámom, na čo 
Jánovo evanjelium na viacerých miestach kladie osobitný dôraz. Pri vyhnaní predavačov z chrámu 
evanjelista Ján uvádza dialóg medzi Ježišom a židmi: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ Židia 
povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“ Ale on hovoril o chráme 
svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, 
ktoré povedal Ježiš.” (Jn 2, 19 – 22) V rozhovore so Samaritánkou Ježiš povie: „Ver mi, žena, že prichádza 
hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu ani v Jeruzaleme… Ale prichádza hodina, ba už 
je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov.“ (Jn 
4, 21 a 23) 

Boh aj naďalej bude prítomný uprostred svojho ľudu a bude ho posväcovať. Ježiš, ktorý je jedno 
s Otcom, je viditeľnou prítomnosťou Boha. Pán Ježiš hovorí o novom spoločenstve. Používa výraz „moje 
ovce“, ktoré počúvajú „môj hlas“. Veriaci budú môcť sláviť liturgiu a prednášať modlitby, ale táto liturgia 
bude mať novú podobu a kvalitu. Už nie v podobe stavby z kameňov, ale v osobe vlastného Syna, Ježiša 
Krista, ktorý bude posväcovať všetkých, ktorí sa stanú  súčasťou nového Chrámu, ktorým je Kristus. 
Životodarným nie je spojenie s miestom, ale so živou Osobou - Ježišom Kristom. Pamätajme na to pri našich 
liturgických zhromaždeniach, aby vždy vyjadrovali naše náboženstvo – zameranie „na – Boha“, tzn. náš živý 
vzťah s Bohom.   



Vlastnosti našej viery  
Pán Ježiš sa vyjadroval spôsobom typickým pre židovské vysvetľovanie vtedajšej doby. Vychádzal 

z  reality konkrétnych ľudí a používal príklady z každodenného života, aby potom prešiel do duchovného 
posolstva. Týmto spôsobom ukázal na prepojenie každodenného života a viery. Život a viera nemajú 
vytvárať protiklad ale súlad. Cez obraz vzťahu pastier – ovce Ježiš poukázal na tri dôležité vlastnosti 
skutočnej viery: počúvať Jeho hlas, nasledovať ho, aby človek mohol získať večný život. Prostredníctvom 
Krista vzniká medzi Bohom Otcom a človekom taký silný vzťah, že niet žiadnej sily na nebi a na zemi, ktorá 
by dokázala veriaceho človeka vytrhnúť z Božej ruky. Usilujme sa v našom živote neustále pripodobňovať 
Kristovi, tzn. počúvať jeho slová a podľa nich žiť v každodenných situáciách.  

V dnešnú nedeľu prosím o modlitby za nás kňazov, aby sme sa svojím životom stále viac 
pripodobňovali Tomu, ktorý nás povolal.   
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 
 

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

Čo ak zle odhadnem čas svätého prijímania a do naplnenia „hodiny pôstu“ chýba trebárs desať minút? 
Môžem ísť na prijímanie?  

Príslušný právny predpis hovorí o hodine, nie o 60 minútach. Ak však miesto sledovania svätej omše, 
respektíve aktívnej účasti na nej, sledujem stopky, mal by som sa asi nad sebou hlbšie zamyslieť a viac si 
prehĺbiť túžbu po svojej aktívnej a účinnej účasti na eucharistickom slávení.  

Ak som mal v úmysle zachovať hodinový pôst, ale nepodarilo sa, lebo kázeň bola príliš krátka, 
nespievalo sa, málo ľudí išlo na prijímanie predo mnou a podobne, tak potom tých pár minút by pre mňa 
naozaj nemalo tvoriť prekážku pre prijatie svätého prijímania. 
Môžem mať ešte pred začiatkom svätej omše žuvačku? Bolo by to porušením pôstu? Čo ak zabudneme 
na eucharistický pôst a spomenieme si na to až pred sv. prijímaním? Môžem naň ísť?  

Čo ak sa cestou na svätú omšu pohádam s manželom či nakričím na deti? Čo ak počas svätej omše 
posudzujem správanie či oblečenie ostatných jej účastníkov? Čo ak som počas nej nesústredený či 
zamestnaný inými myšlienkami? Čo ak...  

Znova zopakujem, že hodinu pred svätým prijímaním, vrátane všetkých okolností spojených s cestou 
na svätú omšu, máme podľa možnosti prežiť v duchu pokánia.  

Ak by malo moje rozhodnutie ísť či neisť na sväté prijímanie stáť a padať na jednej žuvačke, ktorá mi 
dajme tomu môže pomôcť lepšie zvládať prípadný stres spojený s cestou do kostola a, samozrejme, pred 
kostolom ju zahodím do smetí, asi by som mal čosi vo svojom vnútornom nastavení prehodnotiť.  

Počas svätej omše však už určite nežujeme žuvačku, necmúľame cukrík, nepijeme kávu ani si nejdeme 
počas kázne za kostol zapáliť. Takéto počínanie, podobne ako aj povedzme hranie sa s mobilom, je narušením 
toho ducha pokánia, ktoré je podstatou pôstu, ktorým sa pripravujeme na sväté prijímanie. 
Ak som neplánoval ísť na svätú omšu alebo som sa o jej možnosti dozvedel po tom, čo som jedol, ráta 
sa aj tak povinnosť eucharistického pôstu?  

Myslím si, že je to veľmi subjektívne a existujú na to rôzne názory. Zaujal ma pohľad vyššie 
spomenutého kňaza Marcela Gajdoša, ktorý odpovedal na obdobnú otázku na stránke 
vladykoveodpovede.sk:  

„Nepochybne jestvujú kňazi, ktorí by Vám odvetili, že bez vlastnej viny ste o slávení božskej liturgie 
nevedeli s dostatočným časovým predstihom, takže Vás daný právny predpis výnimočne nezaväzuje, preto 
pokojne máte ísť na sväté prijímanie. Ja osobne však považujem takýto prístup za ústretový, vnímavý 
a v istom zmysle pochopiteľný, no zároveň príliš povrchný, ba dokonca laxný...“  

Je pravda, že ovocie svätej omše nepodchádza len zo samotného svätého prijímania. Zároveň som 
presvedčený, že ak po konzumácii jedla náhle z ničoho nič zistím, že mám príležitosť ísť na svätú omšu, 
ktorá sa v ten istý deň už nebude opakovať, lepším rozhodnutím je ísť na ňu.  Ak sa už na ňu vyberiem 
a počas spytovania svedomia zistím, že nemám na svedomí niečo, čo by mi bránilo pristúpiť k stolu 
Eucharistie, môžem pokojne pre tento jeden prípad uprednostniť dobro plynúce z účasti na svätom prijímaní 
pred striktným zachovaním celej hodiny. Dobro pokánia, ktoré plynie z eucharistického pôstu, si tak môže 



človek pre tento jeden prípad výnimočne skrátiť na čas dĺžky samotnej svätej omše, na ktorej sa zúčastní. 
Nesmie však z toho byť pravidlo. 
Je nedodržanie eucharistického pôstu hriech?  

Tu ide o otázku, na ktorú nejestvuje jednoduchá odpoveď, pretože jej podstatou je pojem hriech, ktorý 
treba správne pochopiť: Čo je hriech? Prestúpenie Božieho zákona? Porušenie Božieho či cirkevného 
prikázania? Vedomý a dobrovoľný zlý skutok, resp. vedomé a dobrovoľné zanedbanie dobrého skutku? 

Božie slovo nás učí, že hriech je predovšetkým minutie cieľa. Ak niekto vedome a dobrovoľne 
odmieta či ignoruje eucharistický pôst, ide nepochybne o minutie cieľa, ktorým je pripraviť sa vhodným 
a v tomto prípade aj predpísaným pokáním na sväté prijímanie.  

Teda kto nechce dodržiavať eucharistický pôst, dopúšťa sa hriechu, lebo odmieta tento kánonicky 
predpísaný skutok pokánia.   

Zároveň nie je namieste uvažovať o hriechu, ak ide o rôzne mimoriadne a nepredvídateľné situácie, 
ktoré prináša život a ktoré samy osebe nie sú hriechom, len sú zle načasované. Ak by sme pre ne zanedbali 
účasť na svätom prijímaní len preto, že nám ešte neuplynula hodina, odkedy sme čosi požili, šlo by 
o zanedbanie dobra.  

Nikdy nevieme, ktoré sväté prijímanie bude naše posledné. Sledujme si, aby sme na prijatie Pána boli 
vždy predovšetkým vnútorne pripravení a aby sme svoje posledné sväté prijímanie nezmeškali iba preto, že 
uprednostníme sledovanie stopiek. 
autor: Radoslav Šaškovič           zdroj: svetkrestanstva.postoj.sk 
 

 


