
.  

FARSKÉ OZNAMY (22.5.2022 – 29.5.2022) 
6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
23.5.2022 

Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli 
féria 

17:30 - detská 
+ Marta Sojková (1. výr.) 

*** 

UTOROK 
24.5.2022 

Utorok po 6. veľkonočnej nedeli 
féria 
Prosebný deň. 

18:00 
+ z rod. Siheľa a Škultéty 

16:30 - detská 
+ Michal a Helena Hurák a 

deti 

STREDA 
25.5.2022 

Streda po 6. veľkonočnej nedeli 
féria 
Večerná sv. omša je z nasl. slávnosti. 

18:00 
BPZ pre Petra a Ivetu  

*** 

ŠTVRTOK 
26.5.2022 

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA 
PRIKÁZANÝ SVIATOK 

7:00 
na úmysel kňaza 

16:30 
BPZ pre Štefana a Evu 

18:00  
za ľud farnosti 

PIATOK 
27.5.2022 

Piatok po 6. veľkonočnej nedeli 
féria 

18:00  
+ Jozef Džmuroň (1. výr.) 

16:30 
+ Jozef a Agneša Bugaj a 

deti 

SOBOTA 
28.5.2022 

Sobota po 6. veľkonočnej nedeli 
féria  
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

18:00  
+ Miroslav a Peter Šalata 

(1. výr.) 

15:00 
BPZ pre mladomanželov 

NEDEĽA 
29.5.2022 

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

7:30 
na úmysel kňaza 

9:00 
+ Ondrej Balek 

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. 20: vedúca p. Slovíková Marcela. PBZ  
3. 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. Deti, ktoré prídu na májovú pobožnosť dostanú nálepky. 
Tí najusilovnejší dostanú na konci mesiaca zaujímavú odmenu. 

4. Májová pobožnosť bude dnes v Lokci o 14:00 hod.  
5. Vedomostné skúšky na 1. sv. prijímanie budú v Lokci na fare v pondelok 23.5. od 13:00 do 15:00 hod. 

Odporúčame 3.A od 13:00 hod. a 3.B od 14:00 hod. Deti prídu v sprievode s jedným rodičom. Po 
úspešnom zvládnutí skúšok deti dostanú zaraz rúcha na slávnosť.  

6. Pondelok, utorok a streda sú prosebné dni. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu. Záväzný je 
jeden deň. Pre našu farnosť utorok. 

7. Nácvik detí na 1. sv. prijímanie bude v Lokci v stredu o 16:30 hod. a na budúcu nedeľu o 14:00 hod. 
8. Nácvik spevu pre deti bude v Lokci v pondelok 1 hodinu pred sv. omšou v centre a v Ťapešove dnes po 

sv. omši. 

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

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



9. Duchovnú kyticu (kartičky) pre bohoslovcov a predstavených seminára odovzdajte v piatok 27.5. 
v kostole do pripraveného košíka. 

10. Od piatku začína Novéna k Duchu Svätému pred sviatkom zoslania Ducha Svätého. 
11. Na budúcu nedeľu 29.5. bude Zbierka na katolícke masmédiá. Vopred PBZ. V Ťapešove bude zbierka 

prebiehať tak, že pri odchode z kostola pri dverách kostola budú stáť miništranti s košíkom. Týmto 
spôsobom chceme ujednotiť vyberanie zbierok vo farnosti. 

12. Združenie mariánskej mládeže na Orave organizuje pre deti v dvoch turnusoch letný tábor na Slanej 
Vode v dňoch od 20. – 27. augusta 2022. Bližšie informácie sú na pozvánke, ktorú si môžete vyzdvihnúť 
v sakristii. Pozývame všetky deti. Tešia sa na Vás p. Ondrej Skočík, animátori a sr. Beáta. 

 

OHLÁŠKY PRED PRIJATÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA 
 Matúš Hubočáni, syn Jozefa a Jany rod. Jesenskej, bývajúci v Ťapešove 

a Dagmara Kozáková, dcéra Františka a Ľuboslavy rod. Grobarčíkovej, bývajúca v Ťapešove (3x). 
 

BOŽÍ ADVOKÁT 
Evanjeliový úryvok Šiestej veľkonočnej nedele (Jn 14, 23 - 29) ponúka ďalšiu časť z Ježišovej 

rozlúčkovej reči vo Večeradle. Ústrednou témou je dar Tešiteľa, Ducha Svätého. 
Výber evanjeliového úryvku je pochopiteľný, keďže o  2 týždne budeme sláviť slávnosť Zoslania 

Ducha Svätého. Jeho príchod nie je náhodný, ale predpovedaný Božím Synom ešte pred jeho umučením.  
Učiteľ odpovedá 

Nedeľný úryvok je súčasťou Ježišových slov v jeruzalemskom Večeradle, ktoré povedal apoštolom 
pri Poslednej večeri. Boží Syn prisľubuje svojim nasledovníkom, že po jeho odchode im Otec v jeho mene 
pošle Ducha Svätého. Výraz „v mojom mene“ porozumieme, keď si prečítame celkový kontext. Na začiatku 
14. kapitoly Pán Ježiš hovorí, že je „cesta“, preto „nikto nepríde k Otcovi iba cezo mňa.“ (Jn 14, 6) Na 
námietku Filipa, aby im ukázal Otca, Kristus odpovedá: „Kto vidí mňa, vidí Otca.“  (Jn 14, 9) Z toho dôvodu 
o osobe Ducha Svätého Katolícka cirkev vyznáva, že „vychádza z Otca i Syna...“  

Náš úryvok je v Jánovom evanjeliu odpoveďou, ktorú dáva Pán Ježiš  jednému zo svojich 
apoštolov: „Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal: „Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám, a svetu nie?“ (Jn 
14, 22) Už samotný dialóg Božieho Syna so svojimi apoštolmi je veľmi inšpiratívny. Ježiš je trpezlivý a 
múdry Učiteľ, ktorému apoštoli kladú otázky. On im odpovedá a vysvetľuje. Takto by mali vyzerať naše 
kresťanské rodiny, kde pri stole diskutujú rodičia a deti o duchovných veciach, o Božom slove, o náuke 
Cirkvi, kde sa deti pýtajú a rodičia trpezlivo a múdro vysvetľujú. Rodina je prvým miestom katechézy, 
je prvým spoločenstvom Cirkvi. Hneď druhým miestom katechézy sú naše farnosti. Aké dôležité je v nich 
vytvárať priestor na prehĺbenie poznania právd viery, na hlbšie spoznávanie Svätého písma, náuky Cirkvi, 
kde sa veriaci úprimne a so záujmom pýtajú a duchovní otcovia odpovedajú, vysvetľujú a učia. Večeradlo 
je vzorom rodinnej a farskej katechézy.   
„Druhý Ježiš“  

Grécke slovo „Parákletos“, ktoré slovenský preklad Svätého písma uvádza ako „Tešiteľ“, sa skladá 
z dvoch častí: „para“ – „popri, pozdĺž“ a „kaléo“ – „volať“. Výraz sa vyskytuje v Novom zákone päťkrát. 
Štyrikrát v Evanjeliu podľa Jána a raz v Prvom Jánovom liste 2, 1. V právnom prostredí má význam 
„advokát“ alebo „obhajca“ pri súdnom procese. Išlo o osobu, ktorá koná v mene stránky a zastupuje ju, resp. 
radí jej pri súdnom procese. Zdá sa, že tento význam je najbližší pre porozumenie nášho textu. Pán Ježiš 
prisľubuje, že po svojom odchode pošle spoločenstvu veriacich svojho „advokáta, zástupcu“, ktorý im bude 
radiť, obhajovať a istým spôsobom zastupovať samotného Krista. Preto sa niekedy v duchovnej literatúre 
používa pre Ducha Svätého označenie  „druhý Ježiš“. Tento význam podporujú aj dve slovesá, ktoré sa 
spomínajú v evanjeliovom úryvku a charakterizujú úlohu Parákleta: „didasko“ – „učiť“ a „hypomímnesko“ 
– „pripomenúť.“ Svätý Ján Pavol II. vo svojej encyklike „Dominum et Vivificantem“ túto úlohu Ducha 
Svätého vysvetľuje aj tak, že „bude pomáhať pochopiť správny zmysel obsahu Kristovho posolstva a zaistí 
mu kontinuitu a totožnosť uprostred meniacich sa podmienok a okolností.“ (4. bod) Sú to dôležité slová. 
V dnešnej dobe pri šírení rôznych mienok prijať správny zmysel Kristovho evanjelia a verne ho žiť 



v spoločnosti je dielom Ducha Svätého v nás. Neustále sa otvárajme pôsobeniu tohto Božieho Advokáta 
a Obhajcu. 

Skončenie viditeľnej pozemskej prítomnosti Ježiša Krista nie je jeho „pohrebom,“ na ktorom ho 
oplakávame a potrebujeme, aby nás niekto potešil. Avšak ani úlohu Ducha Svätého nemožno chápať tak, že 
„nahradil“ Ježiša Krista, ktorý predsa prisľúbil, že ostáva s nami až do skončenia sveta. Pôsobením Parákleta 
sa umocňuje a neustále aktualizuje Ježišova prítomnosť. Z toho dôvodu v tzv. nicejsko-carihradskom 
vyznaní viery sa Duch Svätý nazýva „Oživovateľ“. 
Pokoj, ale iný  

Po svojom zmŕtvychvstaní Pán Ježiš pri stretnutí so svojimi apoštolmi používa pozdrav „Pokoj vám“ 
(porov. Jn 20, 19. 21. 26). V prípade nášho úryvku však Kristus hovorí o tom, že „zanecháva“ a „dáva“ pokoj. 
Nejde teda o pozdrav, ale tieto slová je potrebné  spojiť s osobou Ducha Svätého, o ktorom práve hovoril. 
Duch Svätý nie je len ten, ktorý prináša pokoj, ale On je Pokojom, ktorý Kristus zanecháva ako dar svojim 
učeníkom.  

Pán Ježiš zdôrazňuje, že jeho pokoj je odlišný, než pokoj, ktorý dáva tento svet. Uvažujme, v čom je 
rozdiel. Aký pokoj ponúka tento svet? Prečo sa Ježiš od neho dištancuje? A čo my?  
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 
 

POVERY, MÁGIA, VEŠTBY - II. 
Diabol pracuje ako úžernícka nebankovka, požičia rád, aby časom získal všetko 

Pokračovanie rozhovoru o nástrahách a omyloch týkajúcich sa prvého Božieho prikázania 
s generálnym vikárom Trnavskej arcidiecézy Petrom Šimkom. 
Možno i preto si mnohí ľudia kupujú rôzne predmety, ktoré im majú priniesť šťastie či zvláštnu 
ochranu. Niektorí si ich zadovážia len z estetického dôvodu. Nakoľko zaváži úmysel zaobstarania a 
vlastnenia takýchto vecí „pre šťastie“? 

Ak je šťastie závislé nie od toho, čo mám vnútri, ale od vonkajšej veci, disponujem sa k tomu, aby 
som bol manipulovaný. A potom je jedno, či si kúpim kameň alebo ruženec. Je to len povera, že moje šťastie 
závisí od nosenia kríža, červenej šnúrky, hviezd a podobne. 
Čo si môže človek spôsobiť takouto poverou? 

Poverou sa človek otvára pôsobeniu Zlého, ktorého priťahuje každé iracionálne, nerozumné správanie. 
Človek sa vedome a dobrovoľne zrieka svojej slobody, aj keď len postupnými krokmi. 
Dá sa hneď na prvý pohľad spoznať, ktorý predmet je okultný, ezoterický, magický? 

Ak je na predmete použitý špecifický symbol, tak áno. Hoci treba vedieť, že mnohé symboly, ktoré sa 
používajú, sú len „ukradnuté“. Kresťania napríklad bežne používali obrátený kríž. Je to symbol svätého Petra, 
ktorý zomrel ukrižovaný dole hlavou, a podobne.  

Je potrebné, aby sme chápali význam symbolov. Telo je symbolom duše. Slovo je symbolom 
myšlienky, teda vonkajším vyjadrením toho, čo je vnútri. Aj tento svet vznikol Božím slovom, je vyjadrením 
Božej myšlienky (Gn 1, Jn 1). Do nastavenej harmónie medzi vnútorným a vonkajším svetom vstúpil diabol 
so svojou disharmóniou. Nedokáže zmeniť Boží projekt, môže len falšovať vonkajšie vyjadrenie. Preto máme 
symboly, ktoré sú v súlade s Božím projektom, a tie, ktoré sú v disharmónii s ním. 

Kresťanská symbolika sa snaží vyjadriť vonkajším znakom Boží plán s týmto svetom. Aj v pohanskej 
kultúre nachádzame očakávanie vykupiteľa vyjadrujúce svojimi symbolmi, ktoré kresťanská kultúra prijala 
za svoje. Z generácie na generáciu si ľudia prenášali radostnú správu, ktorú Boh oznámil Adamovi a Eve pri 
vyhnaní z raja. Išlo o zvesť, že raz príde Spasiteľ, ktorý vykúpi ľudstvo z otroctva satana a prinesie ľuďom 
nový poriadok a večný život (porov. Gn 3, 15). 
Pravdou je, že často ani sami nevieme, čo doma máme. Môže na náš život negatívne pôsobiť, ak vedome 
alebo nevedome uchovávame predmety s okultnou, ezoterickou symbolikou? 

Ak by sme boli svätí, nespôsobí nič. Všetko je na liste vlastníctva Pána. Diabol len falšuje, nič nie je 
jeho, chce nás však o tom presvedčiť. Zo strachu a pod vplyvom hriechu mu začneme veriť. Ak kupujeme 
okultné či ezoterické predmety, podporujeme svojimi peniazmi tých, ktorí ich vyrábajú. Tak sa do toho 
namočíme. 



Ak zistíme, že také predmety doma máme, čo máme urobiť? 
Pre alkoholika je nebezpečné mať doma alkohol. Pre človeka, ktorý sa namočil do povery či ezoteriky, 

sú nebezpečné takéto predmety. Najlepšie je dať všetko preč, zničiť alebo odovzdať kňazovi. 
Chceme mať čisté prostredie, dýchať čistý vzduch. Načo si zamorovať ovzdušie predmetmi, ktoré boli 

zneužité? Kliatba ako zápach, ktorý ostáva po pôsobení zla, sa dá vyčistiť iba požehnaním. Nie magickým 
úkonom žehnania, ale mocou Ježiša Krista, jeho živou prítomnosťou. 
Povera sa často prezentuje pod rúškom zbožnosti. Ľudia si posielajú správy typu: ak túto modlitbu 
prepošleš ďalším ľuďom, Boh ti do týždňa splní tvoju prosbu. Čo si o tom myslíte? 

Aj ľudia, ktorí si hovoria, že sú veriaci, môžu mať poverčivé zmýšľanie. Ak sa nepomodlím, bude zle, 
ak sa pomodlím, bude dobre. A ešte zapáliť sviečku. Všetko je to o príkazoch, zákazoch a strachu, ktorý je 
spoločným menovateľom. 

Aspoň vidíte, ako sa infiltrovalo medzi kresťanmi pohanské zmýšľanie. Mnohí kresťania ostávajú pri 
náboženských vedomostiach na úrovni tretej triedy a veria svojmu bohu, ktorého si vytvorili. Ak nebudem 
mať vzťah s Ježišom Kristom a som mimo spoločenstva cirkvi, čo mi to pomôže? 

Božie pôsobenie nie sme schopní ohraničiť do nejakých schém. On vždy prekvapí. Videl som 
modlitebnú knižku, na ktorej sa zastavila guľka z vystrelenej zbrane. Vojak ju nosil pri sebe a zachránila mu 
život. Bol taký vlažný veriaci, po tejto skúsenosti sa však skutočne obrátil. Nevidíme do človeka, či túži po 
viere alebo ju odmieta. Vonkajšie prejavy často nezodpovedajú tomu, čo je vnútri. V pokore musíme uznať, 
že vidíme iba vonkajšok. 
Na čo by sa mali takíto zbožne poverčiví ľudia zamerať? 

Na Ježiša Krista a svoj vzťah k nemu. Nech budujú vzťah k Ježišovi, budujú spoločenstvo veriacich a 
používajú sväteniny. Treba vedieť, že sila sväteniny pramení nie z veci samej, ale zo vzťahu k Ježišovi 
Kristovi. Diabol sa nás bojí, keď žijeme s Ježišom, modlíme sa a prijímame sviatosti. 
K spomínanej povere patria i horoskopy. Mnohí ľudia, ktorí ich čítajú, sa odvolávajú na to, že to robia 
len zo zvedavosti alebo zo zábavy. Môže byť takéto čítanie horoskopov škodlivé? 

Zo zábavy neškodné, z povery škodlivé. Na poveru privádza aj zvedavosť, keď pripustím, že to môže 
fungovať. Majú na nás hviezdy vplyv? Naše telo je súčasťou vesmíru, takže na nás vplývajú aj prírodné sily. 
Lenže naša duša so schopnosťami, s rozumom a so slobodnou vôľou, má silu ich ovládať. Ovládam ich alebo 
sa nechám nimi ovládať?         
A čo veštenie? Sú veštci len zruční manipulátori alebo skutočne spolupracujú so zlými duchmi? 

Všetci sú zruční manipulátori a niektorí z nich sú aj spolupracovníci zlých duchov. Každý z nás má 
svoje poslanie na tomto svete. Nie sme tu náhodne. Boh nás chcel a on vie, prečo sme tu. Vedie nás, aby sme 
prišli do neba. Satan ako Božia opica chce napodobniť Boha a vytvára si svoj plán s nami. A k jeho naplneniu 
si používa aj svojich spolupracovníkov.           
Čo sa deje pri veštení? Ako si možno vysvetliť to, že sa veštba aj skutočne naplní? 

Veštci nepoznajú Boží plán, ale diablov plán s nami. Cez ich manipuláciu sa im otvoríme a začneme 
veriť týmto falošným plánom. Tak v sebe vytvoríme predpoklady na naplnenie veštby. 

Rozdiel medzi Božím a diablovým plánom je, že Boh nám ho postupne odkrýva, aby sme zostali 
slobodní. Keby sme hneď vedeli, čo nás čaká, nezniesli by sme to (porov. Jn 16,12). Veštci svoje výklady 
podávajú ako náš osud, a preto nás oberú o možnosť voľby.         
Niektorí ľudia navštevujú čarodejníkov s úmyslom zlikvidovať konkurenciu magickým spôsobom. 
Ako sa tento čin odrazí v živote človeka, ktorý si zaplatí za takýto magický rituál? 

Keď do niekoho hádžeme blato, sami sa ušpiníme. Mágovi zaplatíme peniazmi a diablovi krvou, teda 
tým, čo máme najcennejšie alebo čo si najviac ceníme. Pri mágii ide vždy o niečo za niečo. A diabol pracuje 
ako úžernícka nebankovka, ktorá nám rada dá peniaze, aby získala časom všetko. Ide mu o našu dušu. 

Čím sme bližšie k Bohu, tým viac nás diabol nenávidí. Ak patríme jemu, prežívame relatívny pokoj 
ako prasiatko v chlieve, ktoré nevie, prečo ho tak dobre živia a čo ho čaká. 
Okrem čiernej mágie existuje aj biela mágia, ktorá sa prezentuje ako dobrá. Čo je na nej „dobré“? 

V bielej mágii ide o ovplyvňovanie síl prírody pomocou diabla, v čiernej o škodenie ľuďom a prírode. 
Čo by malo byť na tom dobré, keď je za tým jeden a ten istý pán? Ide o dve tváre toho istého – ako Dr. Jekyll 
a Mr. Hyde.            

zdroj: svetkrestanstva.postoj.sk 


