
.  

FARSKÉ OZNAMY (29.5.2022 – 5.6.2022) 
7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
30.5.2022 

Pondelok po 7. veľkonočnej nedeli 
féria 

17:30 - detská 
+ Júlia, Helena, Karol, 

František Pekarčík, rodičia 
*** 

UTOROK 
31.5.2022 

Utorok po 7. veľkonočnej nedeli 
féria 
Votívna: bl. Zdenky, panny a muč. 

18:00 
+ Jozef, René a st. rodičia 

16:30 - detská 
+ Jozef a Bernardína Žofaj 

STREDA 
1.6.2022 

Sv. Justína, mučeníka 
spomienka 

18:00 
+ Jozef, Terézia, František 

Remko  
*** 

ŠTVRTOK 
2.6.2022 

Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli 
féria 
Prvý štvrtok v mesiaci. 

18:00 
BPZ pre bohoslovcov a 

predstavených 
*** 

PIATOK 
3.6.2022 

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, 
mučeníkov, spomienka;  
Prvý piatok v mesiaci. Kántry 

18:00  
+ Lenka Majdová 

16:30 
BPZ pre Máriu s rod.  

č. 151 

SOBOTA 
4.6.2022 

Sobota po 7. veľkonočnej nedeli 
féria; Prvá sobota v mesiaci. 
 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

18:00  
poď. za 30 r. manžel.  
Ľudovíta a Ľudmily 

*** 

NEDEĽA 
5.6.2022 

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO 
SLÁVNOSŤ 1. SV. PRIJÍMANIA  

V LOKCI 

7:30 
za ľud farnosti 

9:00 
+ Jozef Hurák (30. deň) 10:30 – 1. sv. pr. 

vysielaná 
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 rodičov prvoprijímajúcich detí z 3.B v piatok po 

sv. omši.  Rodičia prvoprijímajúcich detí z 3.A budú upratovať na ďalší týždeň po slávnosti.  
3. Na kostol darovali mladomanželia Bučekovi 100,- € a Lipničanovi 50,- €. PBZ.  
4. Dnes je 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.  

5. Počas mesiaca máj sa modlíme májové pobožnosti. Máj skončí v utorok, preto deti, ktoré zbierali 
nálepky, nech svoje podpísané hracie plány nosia od stredy do nedele 5.6.  

6. Od stredy začína mesiac jún. Počas tohto mesiaca sa budeme modliť Litánie k Božskému Srdcu 
Ježišovmu rovnako ako sme sa modlili Májové pobožnosti. Deti, ktoré sa prídu pomodliť litánie 
dostanú nálepky. Tí najusilovnejší budú na konci mesiaca odmenení. 

7. Májová pobožnosť a Novéna k DS bude dnes v Lokci o 14:00 hod.  
8. V utorok 31.5. bude sv. omša v Lokci slávená k úcte bl. Zdenky. 
9. Nácvik detí na 1. sv. prijímanie bude v Lokci dnes po skončení Májovej pobožnosti a v stredu o 16:00 

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 



10. Nácvik spevu pre prvoprijímajúce deti bude v Lokci v pondelok od 16:30 hod. v centre a v Ťapešove pre 
všetky deti dnes po sv. omši. 

11. Stretko pre deti bude v Ťapešove v sobotu o 10:00 hod. a v Lokci v sobotu o 14:00 hod. 
12. V stredu, piatok a v sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Pre našu farnosť 

bude piatok. Obsahom letných kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov a za duchovné 
povolania.  

13. Vo štvrtok 2.6. sa uskutoční duchovný most s kňazským seminárom. Bohoslovci a predstavení sa 
modlia za našu farnosť a my sa budeme modliť za nich. 

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

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

 Lokca: štvrtok od 8:00 hod. ulice nad hl. cestou; piatok od 8:00 hod. ulice pod hl. cestou; 
 Ťapešovo: streda od 9:00 hod. 

17. V sobotu 4.6. bude Fatimská pobožnosť v Lokci po večernej sv. omši. 
18. V Lokci je na budúcu nedeľu 5.6. 1. sv. prijímanie o 10:30 hod. Sviatosť zmierenia pre deti a rodičov 

bude v sobotu 4.6. od 8:30 do 9:30 hod. v kostole. Ostatných príbuzných budeme spovedať počas týždňa. 
19. V nedeľu na slávnosť 1. sv. prijímanie môžu deti i všetci účastníci slávnosti za zvyčajných podmienok 

získať úplné odpustky.   
20. 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 
 Filip Mäsiar, syn Miroslava a Jany rod. Zemeníkovej, bývajúci v Krušetnici 

a Aneta Baláková, dcéra Antona a Viery rod. Kumorovej, bývajúca v Lokci (1x). 
 

POKRAČUJME V TOMTO SVETE V JEŽIŠOVOM DIELE 
Evanjeliový úryvok Siedmej veľkonočnej nedele (Jn 17, 20 -26) prináša záverečné slová Ježišovej 

reči vo Večeradle. 
17. kapitola Jánovho evanjelia sa zvykne nazývať „Ježišova veľkňazská modlitba.“ Kvôli častému 

opakovaniu slovesa „poslať“ niektorí biblisti nazývajú túto kapitolu aj „Ježišova misionárska reč“. Ako Otec 
poslal Syna, teraz Syn posiela svojich učeníkov do sveta (porov Jn 17, 18). Celá kapitola sa rozdeľuje na tri 
časti. Prvú tvoria verše 1 – 5 a Ježiš sa v nej modlí za svoje oslávenie. Druhá časť pozostáva z veršov 6 – 19 
a Ježiš v nej prosí za svojich učeníkov. Napokon v tretej časti, ktorá zaznieva v našom nedeľnom úryvku, ide 
o verše 20 – 26 a Pán Ježiš prosí Otca za budúcich veriacich – „za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa.“ (Jn 
17, 20)  
Jediné poslanie  

Krista a jeho učeníkov spája rovnaké poslanie. Poslanie Božieho Syna vytvára most medzi obdobím 
pozemského Ježiša Krista a obdobím Cirkvi. Ježišovo poslanie dosahuje zavŕšenie v jeho povýšení a 
oslávení, ktoré mu dáva Otec. V okamihu, keď Ježišovo pozemské pôsobenie končí, začína účinkovanie 
Cirkvi. Ten, ktorého poslal Otec, teraz posiela svojich učeníkov, aby pokračovali v jeho diele. Otec, ktorý 
miluje Syna, ochráni vo svete aj jeho učeníkov a udelí im dar jednoty pôsobením Ducha Svätého. Učeníci 
zachovávajú slovo Božieho Syna a poznali, že Ježiša poslal Otec. Preto učeníci nie sú len Ježišovým 
spoločenstvom, ale toto spoločenstvo patrí aj Otcovi.  
Aby všetci boli jedno  

Ježišova modlitba vo Večeradle odhaľuje, čo je vôľou Otca. Je to jednota medzi učeníkmi, ktorej 
prameňom a modelom je jednota medzi Otcom a Synom. Všimnime si, že jednota neznamená „byť pri“ 
niekom, ale je dôležité „byť v“. Preto je použitá predložka „v“: „...ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj 
oni boli v nás jedno“ (Jn 17, 21); „...ja v nich a ty vo mne. Nech sú dokonale jedno.“ (Jn 17, 23) Pozemské 



pôsobenie Pána Ježiša bolo viditeľným prejavom jednoty Otca a Syna: jednota v poslušnosti, v plnení 
Otcovej vôle a v láske. Preto jednota medzi učeníkmi je ovocím Božej lásky Otca a Syna a je živým 
znamením pre tento svet. Našou vierou a spoločenstvom lásky zjavujeme tomuto svetu samotného Krista. 
Sláva, akú nedáva svet  

Žijeme v dobe slávy. Média nám predstavujú život slávnych hercov, športovcov, podnikateľov... Aj 
Pán Ježiš hovorí o sláve: „A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im.“ (Jn 17, 22) Ako však platí, že Ježiš 
nedáva taký pokoj, aký dáva svet, rovnako platí, že Ježiš nedáva svojím učeníkom slávu, akú dáva svet. 
Pýtajme sa: Ako Otec oslávil Syna? Boh Otec nedal svojmu Synovi vlastnú „hviezdu“ na hollywodskom 
chodníku slávy. Oslávenie pozemského Ježiša začalo v ponížení jeho vtelenia a vyvrcholilo v jeho umučení 
na kríži. Ježišovi učeníci sú pozvaní, aby mali účasť na tomto „oslávení“ Božieho Syna. Jedine vtedy a iba 
týmto spôsobom dosiahnu slávu, ktorú má vzkriesený a oslávený Syn s našou ľudskou prirodzenosťou po 
pravici Otca. Teraz už lepšie rozumieme slovám, ktoré vyslovil autor novozákonného Prvého Petrovho 
listu: „Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení; lebo Duch slávy, a Boží na vás spočíva.“ (1 Pt 
4, 14) To nie je „duch tohto sveta“, ale „Duch Ježiša Krista, Duch Svätý.“  Keď trpíme v tomto svete ako 
kresťania pre Božie hodnoty, pre Krista a jeho evanjelium, budeme sa radovať, keď sa zjaví jeho sláva 
(porov. 1 Pt 4, 13).  Mnohokrát však zlyhávame, lebo túžime aj my po sláve, ktorú dáva svet a to aj za cenu 
zapretia Krista.  
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 
 

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

Dokončenie rozhovoru o nástrahách a omyloch týkajúcich sa prvého Božieho prikázania 
s generálnym vikárom Trnavskej arcidiecézy Petrom Šimkom. 
Ako sa môže človek chrániť pred vplyvom mágie?  

Ak je v milosti posväcujúcej, je chránený ako dom na skale pred zlým počasím. Ak žije vo svetle, 
môže byť temnota aj miliónkrát hustejšia a nepomôže si. Sviatosti, svätá omša, modlitba, čítanie Písma 
a modlitba ruženca, sväteniny, skutky lásky – to posilňuje našu ochranu. Modlitba v Ježišovom mene láme 
moc zla. Treba žehnať druhých, odpúšťať a v pokore poprosiť o modlitbu či požehnanie kňaza. 
Zo života svätcov však poznáme veľké útoky diabla. Prečo ich Boh dopúšťa?  

Ide napríklad o svätého Antona pustovníka, pátra Pia či Jána Máriu Vianneya. Pán dopustil na nich 
tieto útoky, aby ich chránil od pýchy a pre dobro, ktoré malo z toho vyjsť. Ak má človek veľké dary, ľahko 
môže spyšnieť a „uletieť“. Byť mimoriadne obdarovaný a zároveň ostať normálny nejde dosiahnuť ľudskými 
silami. Diabol nie je schopný zvíťaziť nad Bohom. Veľmi nenávidel Ježiša a mal pripravený plán jeho 
vraždy. Keď dosiahol, čo chcel, spoznal, že vlastne ostal porazený. 
Ako sa dá rozlíšiť, či ide o zásah mágie alebo psychický problém?  

Diabol pracuje v skrytosti, preto to nie je jednoduché rozlíšiť. Musíme sa zamerať na to, či sú prítomné 
nevysvetliteľné a často sa opakujúce ťažkosti telesného a psychického charakteru.  

Platí zásada, že najprv hľadáme prirodzené vysvetlenie a používame vylučovaciu metódu. Podozrivé 
je až to, keď lekári, psychológovia, psychiatri nedokážu stanoviť diagnózu. Liečba odborníkmi teda nezaberá, 
príznaky sa náhle objavujú a zanikajú alebo sa objavujú symptómy, ktoré sa vzájomne vylučujú. Telesné 
a psychické ťažkosti sa utišujú iba modlitbou a sviatosťami. 
Sú ľudia, ktorí sa obávajú, že sú prekliati. Sú takéto obavy opodstatnené?  

Ak sa tým človek príliš zaoberá, môže to mať dosah na jeho psychiku. Niekedy však môže ísť o 
zastierací manéver, keď chce človek zvaliť vinu na iného, ale v skutočnosti je problém v ňom samom, v jeho 
hriešnom konaní.  

Boh má vždy posledné slovo, nie diabol. A nič sa nedeje bez toho, aby Boh o tom nevedel. Apoštol 
Pavol hovorí, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8, 28). Nejde o to, že by všetko bolo dobré, 
ale o to, že všetko slúži na dobré, teda aj pôsobenie zla. A pre človeka, ktorý žije vo vzťahu s Bohom, slúži 
pôsobenie zla na dosiahnutie dobra.  



Nesmieme však robiť zlo, aby sme získali dobro. Cieľ nesvätí prostriedky. Keď však príde zlo do 
nášho života aj napriek tomu, že sme ho nechceli, máme šancu niečo zmeniť. Ak je človeku dobre, nemá 
dôvod zmeniť sa. Čo ak je to ponuka na zmenu spôsobu života, prostredia, práce či bývania?  
S poverou súvisia aj snáre. Z Písma poznáme, že sa Boh prihovoril rôznym biblickým postavám. Môže 
sa to udiať ešte aj dnes?  

Áno, je pravda, že Boh sa môže prihovoriť aj cez sen. Nie je to pravidlo, vždy to človeka prekvapí 
a vedie ho to k zmene života a lepším vzťahom. Aj pri snoch však platí zásada, že najprv hľadáme prirodzené 
vysvetlenie. 
Pod previnenia voči prvému prikázaniu spadá je alternatívna medicína. Čo je zlé napríklad na 
terapiách holistickej medicíny, ktoré môžu preukazovať aj priaznivý výsledok? 

Treba skúmať ich pôvod, či sú založené na vede, okultizme alebo ide o divadelné predstavenie. Pod 
alternatívnou medicínou sa skrýva všeličo.   

Spomeniem homeopatiu. Jej zakladateľ Samuel Hahnemann tvrdil, že väčšina chorôb je duchovného 
pôvodu, a preto sa ich príčina nedá spoznať ľudskými zmyslami. Vymyslel liek, ktorý by cez dušu vyliečil 
telo. Sám homeopatiu nazýval „božím zjavením, spásnou pravdou“. Homeopatiu mu zjavil „Veľký duch“, 
ktorý je uctievaný obyvateľmi všetkých slnečných systémov. Tým, že má homeopatia zlý základ, nedá sa 
opraviť. 

Rovnako aj reiki, ktorú vymyslel Dr. Mika Usu. Ide o čistý okultizmus. Práve reikisti najčastejšie 
končia u exorcistov. Snažiť sa ovládnuť a mať pod ľudskou kontrolou duchovné sily je čistá ilúzia. Sú to 
však špecialisti na to, ako sa dostať do podvedomia človeka.  

Pri neurolingvistickom programovaní ide o mentálne cvičenia. Používa sa vyprázdňovacia meditácia, 
stav polohypnózy a rôzne typy mantrí. Človek sa potom dostáva do stavu, v ktorom je ho možné 
programovať. Toto nie je Božia cesta, náš Boh toto s človekom nikdy nerobí.  

Pri bioenergoterapii nám zas niekto odovzdáva energiu, pričom musíme tomu človeku veriť, aby 
nám  pomohol. Pri liečení je terapeut v hladine alfa a často si mrmle nejaké mantry. Ide tu o vieru, nie vedu. 
Otázka znie, o akú vieru. Pre kresťana by to malo byť varovné znamenie, pretože Boh nie je energia. Boh je 
osoba. 

Mnohí zahŕňajú k bioenergoterapii aj biorezonanciu. Tá má vedecký základ, využíva základy fyziky. 
Mnohí okultisti ju však zneužívajú na dosiahnutie svojich zámerov. Napríklad predaj produktov. 
Aký postoj zaujať k liečiteľom? Faktom je, že príroda má veľkú liečivú moc. Aj mnohí svätci nedali 
na ňu dopustiť, napríklad mystička, liečiteľka a bylinkárka Hildegarda z Bingenu...  

Pokorný človek hľadá pravdu. Treba sa mať na pozore pred tými, ktorí vedia všetko. Na liečebný 
postup má vplyv, čo sa používa a kto to používa. Ak je to, čo sa používa, dobré, ak ten, kto to používa, koná 
s dobrým úmyslom v súlade s prirodzeným poriadkom, potom aj výsledok je dobrý.  

Stretávame sa s liečiteľmi, ktorí majú doma plno svätých obrázkov. Často je to iba na zakrytie 
skutočných úmyslov a vzbudenie dôvery u pacienta. A potom vytiahnu kyvadielko. Treba dať hneď ruky 
preč od toho, čo nemá súvis s fyzikou a biológiou, čo ponúka podozrivo rýchle riešenia problémov. 
Mnohí ľudia sa nechali oklamať veštcami či liečiteľmi preto, lebo vo svojom zúfalstve nevideli iné 
východiskové riešenie. Čo má robiť človek, ktorý sa ocitne v krajnej situácii, keď Božie podnety 
nevníma, nevidí a nepočuje a zúfalo potrebuje pomoc?  

Každý z nás je tak trochu manipulátor. Ide nám o seba, aby sme sa mali my dobre. Ak aj chceme, aby 
sa druhý mal dobre, treba úprimne skúmať, čo je vlastne za tým. Skutočná láska? Alebo strach, že ho stratíme 
a potom sa nebudeme mať dobre? Boh je nám vždy blízko a náš kríž je aj jeho krížom. 

V krajných situáciách je nám Boh bližšie, ako si myslíme. Naše manipulátorské sebectvo vtedy zápasí 
s pokorou srdca. Čo sa zlomí? Naša pýcha? Alebo sa zlomí naša pokora a zatvrdíme sa? 

Povzbuďme sa skúsenosťami ľudí, ktorí cez takúto temnotu kríža prešli. A takisto udalosťami 
z evanjelia, napríklad stretnutím Ježiša so Syrofeničankou (Mt 15, 21 – 28) či jeho slovami „Proste a 
dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“ (Lk 11, 9).  
Ak človek vykonal niektorú z uvedených praktík, ktoré spadajú pod hriech proti prvému prikázaniu, 
čo má robiť? Stačí ľútosť? Alebo má hľadať pomoc u exorcistu? 

Liečba rany po hriechu vyžaduje najprv očistenie – ľútosť, svätú spoveď. S tým súvisí aj obnovenie 
krstných sľubov a pokánie. Pomoc exorcistu treba hľadať až v prípade, keď to nejde vyriešiť inak. 
             zdroj: svetkrestanstva.postoj.sk 


