
.  

FARSKÉ OZNAMY (19.6.2022 – 26.6.2022) 
12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
20.6.2022 

Pondelok 12. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

7:00  
na úmysel kňaza 

*** 

UTOROK 
21.6.2022 

Sv. Alfonza Gonzágu, rehoľníka 
spomienka 

18:00- detská 
+ Mária Lipničanová 

16:30 - detská 
+ Vendelín a Mária Hurák  

STREDA 
22.6.2022 

Sv. Jána Fišera, biskupa a Tomáša 
Morusa, mučeníkov;  
ľub. spomienka 

18:00 
+ Jozef Banas 

*** 

ŠTVRTOK 
23.6.2022 

NARODENIE SV. JÁNA 
KRSTITEĽA 

slávnosť 

18:00 
+ Ferdinand, Justína Madleňák, 

Margita Klokočíková 

16:30 
+ Jozef, Eva a Pavlína 

PIATOK 
24.6.2022 

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA 
JEŽIŠOVHO 

slávnosť 

18:00  
+ Jozef Borovčík 

16:30 
+ Oľga, Ján a deti 

SOBOTA 
25.6.2022 

Nepoškvrneného Srdca Panny 
Márie, spomienka 
 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

7:00 
na úmysel kňaza 

15:00 
sobášna omša  

BPZ pre mladomanželov 

15:00 
sobášna omša  

BPZ pre mladomanželov 

16:30 
sobášny obrad 

NEDEĽA 
26.6.2022 

12. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
na úmysel kňaza 

9:00 
+ Jozef a Alžbeta Trabalík 

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. 22: vedúca p. Kramarčíková Helenka. PBZ  
3. Na kostol darovali z krstu Róberta Fuzáka 50,- €, Bohu známy 100,- €. PBZ.  
4. Počas mesiaca jún sa modlíme Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu. Deti, ktoré prídu na pobožnosť 

dostanú nálepky, za ktoré budú na konci mesiaca odmenené. 
5. Pobožnosť bude dnes vo farskom kostole o 13:30 hod. 
6. Obecný úrad a Farský klub vás pozývajú na Deň rodiny dnes 19.6. o 14:00 hod. pred Obecným úradom 

na Trojičnom námestí. 
7. V piatok 24.6. na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bude po skončení sv. omší odprosujúca 

pobožnosť. Veriaci, ktorí sa zúčastnia na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môžu získať za 
zvyčajných podmienok úplné odpustky.  

8. Stretko pre deti bude v sobotu v Ťapešove o 10:00 hod. a v Lokci 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 



9. Na budúcu nedeľu 26.6. bude Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. 
10. Pre našu farnosť pripadá celodenná poklona na budúcu nedeľu 26.6. Sviatosť Oltárna vo farskom 

kostole bude vyložená po druhej sv. omši do 15:30 hod. V Ťapešove od sv. omše do 14:00 hod. 
11. Sestričky Vincentky a ochotníci z Lokce a Ťapešova vás pozývajú na divadelné predstavenie 

z príležitosti 100. rokov Slovenskej provincie Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na budúcu 
nedeľu 26.6. o 16:00 hod. v Kultúrnom dome v Lokci.  

12. Tento týždeň od utorka do nedele (22.-26.6.) sa koná v Ríme X. Svetové stretnutie rodín. Pozývame 
vás ho sledovať cez priame prenosy TV LUX. Zároveň vás pozývame na Diecézne stretnutie rodín, 
ktoré je spojené so slávením Levočskej púte od 26.6. - 3.7. 2022. Celý program púte sa nesie v duchu 
motta X. Svetového stretnutia rodín a vyvrcholí nedeľným slávením Eucharistie, pri ktorom si manželia 
obnovia svoje manželské sľuby. Program púte nájdete na nástenke a na internete. 

13. Naša farnosť sa k stretnutiu rodín pripojí na budúcu nedeľu 26.6., tým, že pri každej sv. omši v túto 
nedeľu bude obnovenie manželských sľubov a požehnanie matiek v požehnanom stave. Z toho 
dôvodu prosíme manželov, aby si v túto nedeľu sadli k sebe, keďže v rámci obnovenia sľubov si podajú 
ruky. 

 

OHLÁŠKY PRED PRIJATÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA 
 Andrej Vlček, syn Tibora a Ingrid rod. Schelingovej, bývajúci v Oravskom Podzámku 

a Marcela Náčinová, dcéra Jozefa a Márie rod. Karpinskej, bývajúca v Lokci (1x). 
 

 
X. SVETOVÉ STRETNUTIE RODÍN V RÍME (22.6. - 26.6.2022) 

Dávame Vám do pozornosti niekoľko tipov ako sa pripojiť Svetovému stretnutie rodín u vás doma:   
 sledovať priame prenosy z Ríma: Festival rodín, Sv. omša a Angelus s Vyslaním manželov (TV LUX) 
 k účasti na Pastoračnom kongrese s praktickými témami v podaní manželov činných v pastorácii 

rodín. Celý program kongresu bude streamovaný s prekladom do svetových jazykov 
 sledovať 7 videí slovenských kňazov. Od 13. – 19. júna vždy o 12.30 na Facebooku Rady KBS pre 

rodinu bude zverejnená 1 zo 7 video-katechéz v podaní 7 slovenských kňazov. Upútavka je na FB aj na 
YouTube 

 od 22. – 26. júna budú na Facebooku Rady slovenskí delegáti SSR prinášať pravidelné reporty priamo 
z Ríma.  

 spoznať oficiálnych patrónov stretnutia bl. manželia Quattrochiovci 
 všetky informácie, aktuality a podnety nájdete na www.svetovestretnutierodin.sk 

 



KTO JE JEŽIŠ KRISTUS PRE MŇA? 
Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Lk 9, 18 - 24) hovorí o Petrovom vyznaní Kristovho božstva. Pán 

Ježiš poukazuje na podstatné dôsledky, ktoré vyplývajú z tohto vyznania pre život kresťana.  
Úryvok môžeme zaradiť medzi tzv. „vyznania“ Krista. Pri Ježišovom krste a pri premenení na vrchu 

je to Boh Otec, ktorý vyhlásil, že Ježiš z Nazareta je jeho milovaným Synom. Petrovo vyznanie môžeme 
spolu so zvolaním rímskeho stotníka pod krížom zaradiť medzi vyznania zo strany ľudí. V evanjeliách ich 
nie je veľa. Ježišova pravá identita zostáva skôr nepoznaná alebo nesprávne vysvetľovaná. Oveľa častejšie 
sa stretávame s otázkou jednotlivcov alebo zástupu „kto je to?“, než s odpoveďami na túto otázku. Preto už 
samotná skutočnosť, že evanjelista zachytil takto zreteľne formulované vyznanie naznačuje, že udalosť 
zohráva v rámci celého evanjelia dôležitú úlohu.  
Atmosféra modlitby  

Lukáš zdôrazňuje Ježišovu modlitbu na viacerých miestach svojho evanjelia: pri krste (3, 21); na púšti 
(5, 16); pred voľbou apoštolov (6, 12); pri premenení na vrchu (8, 28 – 29); keď učí apoštolov modlitbu 
Otčenáš (11, 1); v Getsemanskej záhrade (22, 40 – 46) atď. Aj nedeľný úryvok otvára poznámka 
evanjelistu: „Keď sa raz Ježiš osamote modlil.“ (Lk 9, 18) Evanjelista naznačuje cestu pre nás. Ak chceme 
skutočne poznať Krista, musíme sa s ním stotožniť a to aj s jeho častou a sústredenou modlitbou k Otcovi. 
V Matúšovej verzii tejto udalosti Pán Ježiš hovorí Petrovi: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to 
nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 16, 17) Uznanie a vyznanie Ježiša ako Božieho 
Syna  nie je výsledkom ľudskej špekulácie, ale ovocím modlitby. Je dielom Ducha Svätého. V kapitolách o 
Ježišovom detstve (Lk 1 – 2) je to zreteľne vidieť pri Alžbete, ktorá plná Ducha Svätého vyznáva, že dieťa, 
ktoré nosí Mária pod srdcom, je Boží Syn; Duch Svätý zjavuje staručkému Simeonovi, že dieťa, ktoré 
priniesli Jozef a Mária do jeruzalemského chrámu, je Spasiteľ sveta.   
Mienka ľudí  

Evanjelista Lukáš sa vracia k  identite Ježiša Krista, ktorú už riešil Herodes Antipas, syn Herodesa 
Veľkého, tetracha - správca Galiley: „Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, 
lebo niektorí hovorili: „Ján vstal z mŕtvych,“ iní: „Zjavil sa Eliáš,“ zasa iní: „Vstal z mŕtvych jeden z dávnych 
prorokov.“ A Herodes vravel: „Jána som dal ja sťať. Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také veci?“ A chcel 
ho vidieť.“ (Lk 9, 7 – 9) Táto epizóda so záverečnou Herodesovou otázkou zaznela len niekoľko veršov pred 
naším úryvkom. Tú istú trojicu možných vysvetlení teraz zopakujú Ježišovi aj jeho apoštoli: Ján Krstiteľ, 
Eliáš, jeden z dávnych prorokov.  Lukáš teda zámerne konfrontuje tieto mienky ľudí, aby ukázal že nie sú 
dostačujúce pre poznanie Pána Ježiša. Aj v dnešnej dobe sme vystavení pokušeniu, že osoba Ježiša Krista 
sa stane produktom verejnej mienky.  
Mienka panovníka  

Z Lukášovho evanjelia sa neskôr dozvieme, že Herodes sa skutočne stretol s Ježišom Kristom 
v Jeruzaleme pred Ježišovým umučením: „Keď Herodes uvidel Ježiša, veľmi sa zaradoval. Už dávno ho túžil 
vidieť, lebo o ňom počul, a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký zázrak. Mnoho sa ho vypytoval, ale on mu na 
nič neodpovedal. Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a nástojčivo naň žalovali. Ale Herodes so svojimi vojakmi 
ním opovrhol, urobil si z neho posmech, dal ho obliecť do bielych šiat a poslal ho nazad k Pilátovi. V ten 
deň sa Herodes a Pilát spriatelili, lebo predtým žili v nepriateľstve.“ (Lk 23, 8 – 11)  

Výsledkom stretnutia panovníka s Ježišom Kristom je opovrhnutie. Herodes túžil vidieť zázrak, a ten 
mu Ježiš nepredviedol. V Herodesovi sa odzrkadľuje postoj mnohých ľudí súčasnosti. Tento svet pozerá na 
Krista a jeho evanjelium ako na šou. Postaví Božieho Syna na javisko. Nechce, aby mu niečo vyčítal, ako 
Ján Krstiteľ Herodesovi. Chce, aby ho pozabával. Ak nie, urobí si z neho posmech. 
Skutočný učeník  

Jestvuje vôbec nejaký spôsob ako spoznať Krista? Jestvuje nejaká možnosť pre tých, ktorí, ako apoštol 
Peter, prijali Ježiša ako Mesiáša, Spasiteľa? Druhá časť nedeľného úryvku nám podáva vysvetlenie. Sú to 
Ježišove jednoznačné slová: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž 
a nasleduje ma.“ (Lk 9, 23) Čo Ježiš predpovedal o sebe „Syn človeka musí mnoho trpieť...,“ neplatí len 
pre neho, ale aj pre každého, kto sa rozhodne nasledovať ho. Život kresťana je dôsledné pripodobnenie 



sa Kristovi vo všetkom. Dnes aj na Slovensku sa zdôrazňuje sociálny rozmer Ježišovho posolstva: Ježišova 
pozornosť k marginalizovaným, biednym, chorým, starým... Stačí len táto redukcia kresťanstva na sociálny 
produkt? 

Samotný Ježiš Kristus nám hovorí, že nijako nestačí. Nasledovať Ježiša znamená kráčať jeho cestou 
kríža. Nestačí to urobiť raz, ale každý deň. Táto skutočnosť odlišuje Ježišových učeníkov a učeníčky od 
všetkých ostatných. Je to kríž, v ktorom sa odhaľuje a dáva spoznať Boží Mesiáš.    
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.   
Pod druhé Božie prikázanie spadá i rúhanie. Kedy sa človek rúha Bohu?  

Rúhanie doslova znamená vyslovovať (vnútorne alebo nahlas) proti Bohu a svätým veciam slová 
nenávisti alebo sa z nich vysmievať. Alebo obviňovať Boha za zlo vo svete.  

Nemecký benediktín Anselm Grün používa výstižné prirovnanie. Boh odlomí pre mňa kus chleba 
a podáva mi ho. Mne neprináleží spochybňovať Božiu dobrotu a pýtať sa, či mi mal dať viac alebo inú 
časť chleba. Dôverujem mu ako Otcovi, ktorý dáva svojim deťom dobré veci. Rúhaním 
spochybňujeme Božiu dobrotu a sami sa chceme stať bohmi. 
Má rúhanie súvis s preklínaním?   

Preklínanie je zvolávanie zla na druhého človeka. Je to hriech proti láske k blížnemu. 
Ježiš nás učí milovať tých, čo nás nenávidia, a modliť sa za tých, čo nás prenasledujú. Niekedy 

môžeme cítiť spravodlivú krivdu. Aj vtedy sme však vyzvaní pestovať v sebe skutok duchovného 
milosrdenstva – krivdu trpezlivo znášať. Je to náročná škola Kristovho evanjelia. Môžeme si dať 
predsavzatie, že za žiadnych okolností nebudeme druhému želať žiadne zlo. 
Ďalším hriechom proti druhému prikázaniu je krivá prísaha. Základom je však pochopenie, čo prísaha 
znamená vo svojej podstate?  

Už od detstva si niektorí možno pamätáme jednoduchú poučku. Prisahať znamená volať Boha za 
svedka toho, čo tvrdíme. V prísahe sa odvolávame na Božiu pravdovravnosť ako záruku, že my sami sme 
pravdovravní. 
A kedy ide o krivú prísahu?  

Ide o prísahy, v ktorých vyslovujeme lož, prísahy, ktorými chceme dosiahnuť zlú vec. Kto teda falošne 
prisahá, dopúšťa sa ťažkého hriechu, lebo z Boha robí luhára. A ešte to robí v Božom mene. Dnes s úsmevom 
na perách ľudia vyslovujú lož, dokonca aj s prísahou. Je to dôsledok spomínanej straty zmyslu pre posvätno. 

Ježiš v Matúšovom evanjeliu odporúča, že vôbec nemáme prisahať: „Počuli ste, že otcom bolo 
povedané: ,Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal!‘ No ja vám hovorím: Vôbec 
neprisahajte.“ Nie sú teda ani výnimočné situácie, v ktorých je prísaha oprávnená či dovolená? 

Ježiš žiada, aby sa človek usiloval vo svojom živote riadiť pravdou. Ak Ježiš odmieta prísahu, má na 
mysli zbytočnú alebo ľahkovážnu prísahu. Aby sme sa vyhli ľahkovážnej prísahe, musia byť splnené tri 
podmienky.  

Prísaha v prvom rade musí byť pravdivá, to znamená, že vec, o ktorej hovoríme, musí zodpovedať 
skutočnosti. Druhou podmienkou je, že prísaha sa používa na dobrý cieľ. Nemôžem prisahať, že vykonám 
niečo zlé. Spomeniem prísahu, ktorú dal Herodes Antipas dcére Herodias, na základe ktorej dal popraviť 
Jána Krstiteľa. Treťou podmienkou je, že ide o mimoriadne závažnú situáciu. Keďže v prísahe voláme Boha 
za svedka, prísaha sa nevyslovuje „kedykoľvek“. V našich krajinách je prísaha súčasťou uzatvárania sviatosti 
manželstva. 

 zdroj: svetkrestanstva.postoj.sk 


