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FARSKÉ OZNAMY (12.6.2022 – 18.6.2022) 
NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
13.6.2022 

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza 
a učiteľa Cirkvi, spomienka 

18:00 - detská 
BPZ pre členov ruže  

Sv. Antona Paduánskeho 

16:30 - detská 
+ Albín Hurák a rodičia 

UTOROK 
14.6.2022 

Utorok 11. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

7:00 
+ Jozef a Mária Jozefčík a 

rodičia 
*** 

STREDA 
15.6.2022 

Streda 11. týždňa v Cezročnom 
období, féria 
Večerná sv. omša je z nasl. slávnosti. 

18:00 
+ z rod. Lipničan a 

Kubolek  
*** 

ŠTVRTOK 
16.6.2022 

NAJSVÄTEJŠIEHO 
KRISTOVHO TELA A KRVI 

PRIKÁZANÝ SVIATOK 

7:00 
na úmysel kňaza 

16:30 
+ Jozef, Mária a Ignác 

18:00 
za ľud farnosti 

PIATOK 
17.6.2022 

Piatok 11. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00  
BPZ pre Lukáša a Moniku 

s rodinou 

16:30 
+ Ján Žofaj a rodičia 

SOBOTA 
18.6.2022 

Panny Márie v sobotu  
ľub. Spomienka 
 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

14:00 
sobášny obrad 

*** 
15:00 

sobášna omša  
BPZ pre mladomanželov 

NEDEĽA 
19.6.2022 

12. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
za ľud farnosti 9:00 

BPZ pre rod. Dušana 
Huráka 10:30 

+ Filip Bakaľa 

 

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. 21: vedúca p. Vajdiarová Žaneta. PBZ  
3. Na kostol darovali Bohu známy 100,- €. PBZ.  
4. Počas mesiaca jún sa modlíme Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu. 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 pobožnosť dostanú nálepky.  

5. Nácvik spevu pre deti bude v Lokci v pondelok 1 hodinu pred sv. omšou v centre a v Ťapešove dnes po 
sv. omši. 

6. Vo štvrtok na slávnosť Kristovho Tela a Krvi v prípade priaznivého počasia sa po večerných sv. 
omšiach v Lokci i v Ťapešove bude konať Eucharistická procesia. Prosíme o prípravu oltárikov a detí 
s lupienkami kvetov. 

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

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



7. Vo štvrtok na slávnosť Kristovho Tela a Krvi možno za obvyklých podmienok získať úplné 
odpustky pri nábožnej účasti na procesii, ktorá sa môže konať vo vnútri posvätnej budovy, ako aj vonku. 

8. Tento týždeň je v Spišskej Kapitule v piatok 17.6. diakonská vysviacka a v sobotu 18.6. kňazská 
vysviacka. Pamätajme na nových diakonov a kňazov vo svojich modlitbách. 

9. Obecný úrad a Farský klub vás pozývajú na Deň rodiny na budúcu nedeľu 19.6. o 14:00 hod. pred 
Obecným úradom na Trojičnom námestí. 

 

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 (3x). 
 

OSLAVA TROJJEDINÉHO BOHA 
Evanjeliový úryvok slávnosti Najsvätejšej Trojice (Jn 16, 12 - 15) pochádza z Ježišovej reči vo 

Večeradle. Vyzdvihuje pôsobenie troch božských osôb Otca, Syna a Ducha Svätého. 
Nedeľný úryvok patrí medzi najdôležitejšie biblické texty, ktoré hovoria o vzájomnom vzťahu a 

vnútornom živote božských osôb v tajomstve Najsvätejšej Trojice.  
Garant vernosti  

Ježiš Kristus priniesol plné a definitívne posolstvo o Božej spáse. Úloha Ducha Svätého „uviesť do 
plnej pravdy“ neznamená,  že je potrebné ešte niečo doplniť k Ježišovmu ohlasovaniu. Duch Svätý bude 
pomáhať pochopiť správny zmysel Kristovho posolstva. Duch Svätý je garantom verného odovzdávania 
Ježišovej náuky, ktorá je zachytená v spisoch Svätého písma a v náuke apoštolov, tzn. v Tradícii.  
Pokračovanie Ježišovho diela  

Čo mal Ježiš na mysli, keď hovorí učeníkom, že teraz by jeho slová nezniesli?  Boží Syn ich povedal 
vo Večeradle večer pred svojím umučením. Preto sa tieto slová v prvom rade vzťahujú na jeho umučenie. 
Ďalšie udalosti dali Ježišovi za pravdu. Učeníci nezniesli cestu kríža, ktorú prijal na seba ich Učiteľ. 
V Getsemanskej záhrade od neho zutekali, jeden z nich ho zaprel, pod krížom zostal iba milovaný učeník... 
Avšak slová Pána Ježiša môžeme aplikovať na celé jeho pôsobenie. V dejinách sa neustále budú opakovať 
prípady, keď Ježišovo evanjelium bude nepohodlné. Ak by sme chceli vlastnými silami zachovávať Ježišovu 
náuku, stane sa pre nás neznesiteľná. Duch Svätý je darom Otca a Syna, aby sme Božie evanjelium prijímali 
s vierou a vydávali o ňom svedectvo. V osobe Ducha Svätého pokračuje naďalej prítomnosť Ježiša Krista. 
Duch Svätý bol najprv poslaný ako dar pre Syna. Jeho pôsobením sa druhá božská osoba stala človekom, 
keď sa Kristus počal a narodil z Panny Márie. Po Ježišovom odchode prišiel Duch Svätý s novým poslaním, 
aby zavŕšil dielo Božieho Syna až do jeho slávneho druhého príchodu.  
Život lásky  

Pánove slová „z môjho vezme a zvestuje vám“  vyjadruje jednotu Otca, Syna a Ducha Svätého, lebo 
Pán Ježiš hovorí „všetko, čo má Otec, je moje.“ Celý tento úryvok potvrdzuje, že Duch Svätý nie je nejaká 
„energia“ alebo „sila“, ale osoba. Výslovne sa uvádza ako „iný Tešiteľ“, ktorý príde. Tým „prvým 
Tešiteľom“ bol Ježiš Kristus, ktorý uskutočnil dielo vykúpenia svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Na 
príchod Ducha Svätého nepozeráme len z chronologického pohľadu, že nastáva po Ježišovom odchode, ale 
aj z hľadiska  dejín spásy. Je ovocím spásonosnej obety Božieho Syna, ktorou oslávil Otca.    

Biblický úryvok zdôrazňuje vzájomné „zdieľanie“ a „výmenu“, ktorá prebieha medzi troma božskými 
osobami. Naznačujú to niektoré výroky:  „nebude hovoriť zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje...“; „z môjho 
vezme...“; „všetko, čo má Otec, je moje...“  Ako uvádza svätý pápež Ján Pavol II., „celý vnútorný život 
trojjediného Boha sa stáva totálnym darom, výmenou vzájomnej lásky medzi božskými 
osobami.“ (Encyklika Dominum et Vivificantem, 10. bod) 
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 
 

 
 
 



NEVEZMEŠ BOŽIE MENO NADARMO 
Zavládla pomýlená predstava, že zahrešiť v priamom prenose pridá na humornosti 

Biblista František Trstenský hovorí o úcte voči Božiemu menu, strate zmyslu pre posvätno aj krivej 
prísahe.   
Čo sa odohráva v momente, keď človek vysloví Božie meno?  

Niekto môže namietať, že spomenúť meno Boha, Ježiša Krista, Panny Márie alebo svätých nemá nič 
spoločné s úctou k Bohu, lebo ide len o mená. Nie je to pravda. Osoba a meno sú v biblickom prostredí veľmi 
úzko prepojené.  

Vyslovením mena sa osoba stáva prítomná v spoločenstve. Preto v židovskom náboženstve je Božie 
meno také sväté. Židia ho priamo nevyslovujú ani v modlitbe, ale nahradzujú ho výrazmi Všemohúci, 
Najvyšší, Mocný a podobne.  

My kresťania môžeme Boha nazývať Otec. Je to privilégium. A ten, kto ľahkovážne a 
bezmyšlienkovite recituje, priam „omieľa“ modlitby, znesväcuje Božie meno, ktoré v modlitbe vyslovuje. 
Ako by malo vyzerať vzdávanie patričnej úcty Božiemu menu?  

V dnešnej dobe je dôležité, a zároveň náročné zachovať si zmysel pre posvätno. Už spôsob, akým 
vstupujeme do kostola, ako sa modlíme, ako hovoríme o Bohu a o duchovných veciach, vyjadruje to, či sme 
už tento „cit“ nestratili.  

Spomeniem prežehnanie. Pri tomto úkone tiež vyslovujeme Božie mená: „V mene Otca i Syna i Ducha 
Svätého.“ Týmto sa odovzdávame do Božej ochrany, vzývame Najsvätejšiu Trojicu a pripomíname si, že 
sme Božím chrámom. Nie je to odháňanie múch, ako neraz naše prežehnanie vyzerá. 

Prvé Božie prikázanie nás pozýva prežívať v sebe pohnutie z tajomstva a chrániť dojatie z Božej 
prítomnosti. Boh je tu a je náš Otec.  
To nás Ježiš naučil aj modlitbou Otčenáš. Okrem iného sa v nej modlíme: „Posväť sa meno tvoje.“ Čo 
tým vlastne Bohu hovoríme?  

Sloveso „posvätiť“ znamená vyčleniť, oddeliť z profánneho používania. Vo vzťahu k Bohu vyjadruje 
uznávanie jeho majestátu, jeho odlišnosti od sveta, od stvorenstva.  

Ide o prvú zo siedmich prosieb Otčenáša. Kladie na nás požiadavku sväto zaobchádzať s vierou. 
Pýtajme sa, či sme ochotní sa vyčleniť, vyhraniť voči tomuto svetu. Sú situácie, v ktorých nemôžeme so 
všetkým súhlasiť, nemôžeme všade ísť a všetko robiť, ak si chceme zachovať svätosť. Preto je potrebné učiť 
sa rozlišovať medzi tým, čo je skutočne dobré, pravdivé a krásne, a tým, čo je iba lacná napodobenina. 
V súčasnosti sem patrí aj riziko tzv. politickej korektnosti. Je to pokušenie v mene „tolerancie“ zaprieť 
hodnoty evanjelia.  

Pánovou modlitbou vyznávame, že si neprajeme Boha podľa svojich pozemských predstáv. 
Nechceme, aby sa podobal človeku alebo veciam. Uznávame, že Boh je iný než pozemský svet. Touto prvou 
prosbou sa zaväzujeme, že budeme vždy pristupovať k nášmu Pánovi ako k Bohu a že nikto a nič iné nebude 
pre nás ako Boh. 
Zákaz „Nevezmeš meno Božie nadarmo“ je zrejme nesprávne chápať stroho len v intenciách 
napísaného textu. Potrebuje hlbší výklad. Čo všetko je v ňom obsiahnuté?  

Znesvätiť Božie meno znamená, že sa nesprávame ako Ježišovi bratia a sestry a ako deti nebeského 
Otca. Keď nežijeme podľa sociálneho poriadku, keď túto krajinu napĺňame závisťou, zloprajnosťou, 
nenávisťou, nespravodlivosťou, znesväcujeme tým Božie meno. Všetky naše krivé prísahy, nedodržané 
sľuby sú poškvrnením samotného Boha.  

Keď nežijeme ako kresťania, znevažujeme meno, ktoré nosíme, a znevažujeme meno toho, ktorého 
v modlitbe voláme Otec. Nemôžeme sa potom čudovať, že svet kresťanom neverí, keď vidí, ako 
pristupujeme k tomu, ktorého meno vzývame.  

Na druhej strane, niektorí ľudia sa odvrátili od Boha a cirkvi, pričom ako dôvod uvádzali nesprávny 
život veriacich alebo negatívnu skúsenosť pri stretnutí s kňazom. V skutočnosti hľadali zámienku, aby 
nemuseli zmeniť vlastný život a mohli si zdôvodniť opustenie kresťanského štýlu života. Neredukujme Boha 
na vlastné predstavy a predovšetkým ho nevyužívajme pre seba. 



Božie meno je používané aj v súvislostiach, pri ktorých je zjavné, že nejde práve o rozhovor s Bohom. 
Dokonca sú známe zločiny v Božom mene. Tiež v masmédiách môžeme často pozorovať, že je Božie 
meno zneužívané aj na reklamné či politické ciele. K čomu vyzýva druhé Božie prikázanie v tomto 
smere?  

Koľko hanebných vecí bolo spáchaných v Božom mene. V minulosti aj teraz sa ich človek dopúšťa. 
Namiesto toho, aby slúžil Bohu, si poslúži Bohom na vlastné ciele. Hovorí sa, že mladý Karol Marx začal 
pohŕdať náboženstvom vtedy, keď jeho otec dal pokrstiť celú rodinu preto, lebo to malo podporiť jeho 
obchodné aktivity.  

Druhé Božie prikázanie nás vyzýva, aby sme sa chránili pred predstieranou zbožnosťou. Známy 
nemecký kňaz a teológ Bernard Häring vysvetľuje, že ak vyslovujeme Božie meno alebo hovoríme 
o náboženstve, musíme dbať o čistotu svojich úmyslov a obrátiť srdce a rozum k Bohu. Máme byť 
ochrancami Božieho mena. 
Ako sa má človek zachovať, ak počuje, že niekto Božím menom pohŕda, používa ho v márnosti? Je 
lepšie toho človeka upozorniť alebo radšej mlčať?  

Vulgarizmy a nadávanie vypovedajú o biede a nedostatku kultúrnosti človeka a spoločnosti. Niektorí 
sa už nevedia ani slušne vyjadrovať a zabávať. Stačí sa započúvať do rozhovorov v autobuse alebo vlaku, 
alebo v školských triedach a na pracoviskách. Tiež televízne seriály a svet médií ide výraznou cestou úpadku. 
Zaviedla sa pomýlená predstava, že zahrešiť si v priamom prenose pridá na humornosti.  

Mnohokrát sú súčasťou kolektívov aj veriaci. Je potrebné, aby sa ozvali a požiadali o slušné 
vyjadrovanie. Z ich strany je to aj vyznanie viery. Ľahšie je mlčať a tváriť sa, že sa ich to netýka. Úprimné 
prežívanie svojej viery a posvätná úcta k Bohu je však veľmi silným svedectvom.  
Avšak sú typy ľudí, ktorých by upozornenie vyprovokovalo k ešte väčšej spŕške nadávok. Existuje aj 
nejaké iné riešenie?  

Ak nejestvuje iná možnosť a naše napomenutie spôsobí ešte väčšie rúhanie, evanjelium nám hovorí, 
že účinným nástrojom proti zlu je vždy modlitba a pôst za tých ľudí. 
Keď človek takto znesväcuje meno Boha, čo si tým spôsobuje?  

Pán Ježiš hovorí, že človeka poškvrňuje to, čo vychádza z jeho srdca. To znamená, že vyslovené slovo 
odráža naše vnútro a zároveň nás formuje. Stávame sa tým, na čo myslíme, čo hovoríme a čo počujeme. 

V staroveku sa v kláštoroch mnísi naučili žalmy alebo iné biblické pasáže naspamäť, aby v čase 
oddychu a spánku bolo ich vnútro naplnené Božím slovom, ktoré ich posväcuje. Znesväcovanie Božieho 
mena je otváranie cesty pre zlého ducha. Preto neplatí, že sa nič nedeje, keď niekto hovorí neslušne a rúhavo. 
Že sú to iba slová. Vyslovené alebo počuté slovo nás formuje. 
Mnohí ani netušia, že druhý príkaz pokračuje v Knihe Exodus slovami: „Lebo Pán 
nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo“ (Ex 20, 7). Neuberá skrátená verzia 
z celkovej vážnosti prikázania?  

Verzie v starozákonných knihách Exodus a Deuteronómium nie sú úplne identické. Preto sa vytvorilo 
skrátené znenie. V gréčtine sa Desatoro nazýva Dekalóg, čo doslova znamená Desať slov. Je to katechetická 
pomôcka, ktorá jestvovala už aj v židovstve. Dôvodom je ľahšie zapamätanie. Práve to je pozitívne, že 
dokonca aj neveriaci ho vedia „zarecitovať“. 

Nejde o to, aby za každým príkazom a predpisom bolo pridané vyhrážanie pre prípad zneužitia. Staré 
príslovie hovorí: „Vtáka poznáš po perí, človeka po reči.“ Slovo dokáže zraniť viac ako kameň. V spoločnosti 
došlo k znehodnoteniu, devalvácii slova. Sme vulgárni a tvárime sa, že sa nič nedeje, že tak je to v poriadku. 
Avšak nie je. Vyslovené slovo nás formuje a odkrýva naše vnútro. 

Svojich farníkov často vyzývam, aby si dali záväzok, že oni budú hovoriť slušne. To nie je o tom, či 
si veriaci, ale o tom, že si človek. Desatoro totiž explicitne vyjadruje prirodzený zákon, ktorý je vpísaný do 
vnútra každého z nás. 

zdroj: svetkrestanstva.postoj.sk 


