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FARSKÉ OZNAMY (26.6.2022 – 3.7.2022) 
13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
27.6.2022 

Pondelok 13. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

17:30- detská 
+ Štefan Rošťák, súrodenci 

a rodičia 
*** 

UTOROK 
28.6.2022 

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka 
spomienka 
Večerná sv. omša je z nasl. slávnosti. 

18:00 
BPZ pre rodinu č. 522 

16:30 - detská 
+ Štefan, Juliana a Roman  

STREDA 
29.6.2022 

SV. PETRA A PAVLA, 
APOŠTOLOV 

PRIKÁZANÝ SVIATOK 

7:00 
na úmysel kňaza 

16:30 
+ Jozef a Marta Rypák 

18:00 
za ľud farnosti 

ŠTVRTOK 
30.6.2022 

Štvrtok 13. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

8:00 - Te Deum 
poď. za BP pre žiakov a 

učiteľov 
*** 

18:00 
+ Jozef a Marta Socha  

č. 441 

PIATOK 
1.7.2022 

Piatok 13. týždňa v Cezročnom 
období, féria 
Prvý piatok v mesiaci. 

18:00  
+ Jozef a Mária Ružôň a 

rodičia 

16:30 - Te Deum 
+ Valéria, Helena a rodičia 

SOBOTA 
2.7.2022 

NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE 
sviatok 
Prvá sobota v mesiaci. 
 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

14:00 
sobášna omša  

BPZ pre mladomanželov  
*** 

18:00 -- fatimská 
+ František, Helena Bakoš, 

František a Jozef 

NEDEĽA 
3.7.2022 

14. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
na úmysel kňaza 9:00 

+ z rod. Prielomek, Smolen 
a Lipničan 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. 23: vedúca p. Maťašová Vladka. PBZ  
3. Na kostol darovali z krstu Tobiasa Chromuľáka 50,- €, mladomanželia Kelečéniovci a Mäsiarovci po 50,- 

€. PBZ.  
4. Dnes 26.6. je Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Všetkým darcom úprimné PBZ. 
5. Počas mesiaca jún sa modlíme Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu. Jún skončí vo štvrtok, preto deti, 

ktoré zbierali nálepky, nech svoje podpísané hracie plány prinesú vo štvrtok alebo v piatok. Vyhodnotenie 
bude v utorok 12. júla. 

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

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



6. Pre našu farnosť pripadá celodenná poklona na dnešnú nedeľu 26.6. Sviatosť Oltárna vo farskom 
kostole bude vyložená po druhej sv. omši do 15:30 hod. O 15:30 hod. sa pomodlíme Litánie 
k Božskému Srdcu. V Ťapešove od sv. omše do 14:00 hod. 

7. 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 dnes 26.6. 
o 16:00 hod. v Kultúrnom dome v Lokci.  

8. Veriaci, ktorý na slávnosť sv. Petra a Pavla 29.6. zbožne používa nábožné predmety (napr. ruženec, 
škapuliar, krížik,...) požehnané pápežom alebo biskupom a pomodlí sa Verím v Boha môže za zvyčajných 
podmienok získať úplné odpustky. Rovnako úplné odpustky získa veriaci, ktorý v tento deň navštívi  
katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ a tam sa zbožne pomodlí Otče náš a Verím v Boha. 

9. Poďakovanie na konci školského roka – Te Deum – bude v Lokci vo štvrtok o 8:00 hod. a v Ťapešove 
v piatok o 16:30 hod.  

10. Vo štvrtok bude večerná sv. omša v Lokci slávená k úcte bl. Zdenky. 
11. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme takto: 

 Lokca: pondelok od 16:30 hod.; utorok od 17:00 hod.; štvrtok a piatok od 16:00 hod.;  
 Ťapešovo: utorok od 15:00 hod. a piatok od 15:30 hod. 

12. Sviatosť Oltárna bude vyložená v Lokci vo štvrtok od 16:00 hod. do sv. omše. 
13. Chorých navštívim: 

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

14. V sobotu bude Fatimská pobožnosť v Lokci po večernej sv. omši. 
15. Diecézne stretnutie rodín je spojené so slávením Levočskej púte od 26.6. - 3.7. 2022. Program púte 

nájdete na nástenke a na internete. 
16. Do komunity sestier Vincentiek z rozhodnutia predstavených Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de 

Paul, prišla nová sestrička Alena Jurkyová. Bude vypomáhať sestričkám vo zverenej službe vo 
farnosti. 
 

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 (2x). 
 

 POVOLANIE ÍSŤ ZA KRISTOM NIE JE PRE KAŽDÉHO 
Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Lk 9, 51 – 62) hovorí o náročnosti povolania. 
Nedeľný úryvok otvára tento verš: „Keďsa napĺňali dni, v ktoré mal byťJežiš vzatý zo sveta, pevne sa 

rozhodol ísť do Jeruzalema.“ (Lk 9, 51) V gréckej pôvodine spojenie „pevne sa rozhodol“ je možné preložiť 
„namieril svoju tvár.“  Ide o výraz, ktorý poznáme zo starozákonných prorockých kníh. Boh hovorí prorokovi 
Ezechielovi: „Syn človeka, obráť si tvár....“ (Ez 6, 2; 21, 2); „namier si tvár“ (Ez 13,  17). V podobnom 
duchu sa vyjadruje prorok Jeremiáš (Jer 21, 10). V Knihe proroka Izaiáša sa používa výraz „zatvrdil som si 
tvár“ (Iz 50, 7). Ide o rozhodnosť proroka naplniť poslanie, ktoré mu Boh ukladá. Presne ten istý výraz 
evanjelista Lukáš zopakuje o dva verše ďalej, keď Samaritáni neprijali Ježiša, lebo si doslova „namieril tvár, 
aby šiel do Jeruzalema.“ (Lk 9, 53) Týmto starozákonným výrazom sa zdôrazňuje Ježišovo jasné rozhodnutie 
naplniť Otcov plán a evanjelista sa od tejto chvíle bude k tejto Ježišovej ceste do Jeruzalema neustále vracať 
(porov. Lk 13, 22; 17, 1; 18, 31; 19, 11; 19, 28). Mnohí biblisti vnímajú tento otvárací verš ako zlomový bod 
celého Lukášovho evanjelia a predstavuje interpretačný kľúč. Cesta do Jeruzalema je cesta utrpenia a všetky 
Ježišove slová a skutky je potrebné hodnotiť z tohto pohľadu. Preto aj nasledujúce tri scény, ktoré hovoria o 
nasledovaní Ježiša Krista, je nevyhnutné vidieť a vysvetľovať v tejto perspektíve.  
Prvá scéna  

Ako šli po ceste, ktosi mu povedal: „Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“ Ježiš mu odvetil: „Líšky 
majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“ 

V židovskej tradícii si žiak vyberal svojho učiteľa. Evanjeliá veľmi zreteľne potvrdzujú, že 
v Ježišovom prípade to bolo úplne naopak. To on si vybral učeníkov. Aj keď Ježiš neodmieta prvého 



záujemcu, predstavuje mu nasledovanie bez prikrášľovania. Hovorí o tvrdosti apoštolského života, ktoré ani 
divé zvieratá ako líšky a vtáky nezakusujú. Žiaden oddych, žiadna ochrana.  
Druhá scéna 

Inému vravel: „Poď za mnou!“ On odpovedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“ Ale 
Ježiš mu povedal: „Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!“ 

Druhý záujemca prejavuje váhanie pri okamžitom nasledovaní Ježiša. Utieka sa k motívu, ktorý je 
legitímny a dokonca podľa židovskej etiky aj chvályhodný. Kniha Tobiáša predstavuje pochovávanie 
mŕtvych ako povinný prejav úcty k rodičom a znak skutočnej nábožnosti (porov. Tob 4,3 a 6,15). Pán Ježiš 
jasne ukazuje na nevyhnutnosť dať vo vzťahu k nemu všetko ostatné na nižšiu úroveň.  
Tretia scéna 

Aj iný hovoril: „Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou.“ Ježiš mu povedal: 
„Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.“ 

Tretí záujemca argumentuje rodinnými vzťahmi, čiže opäť ušľachtilým dôvodom. V Starom zákone 
poznáme príbeh proroka Elizea. Keď ho prorok Eliáš povolal za svojho nástupcu, dovolil mu najskôr ísť 
a rozlúčiť sa s rodičmi (porov 1 Kr 19, 20). V Starom zákone sa nikomu nedávala prednosť pred vlastným 
otcom, iba Bohu. Ježiš Kristus je Boh, preto žiada od človeka smerom k svojej osobe taký postoj, ktorý 
preukazujeme Bohu. Žiada urobiť radikálne rozhodnutie, ktoré prevyšuje rodinné a iné vzťahy a povinnosti. 
Neprekvapí nás preto, že o niekoľko kapitol ďalej evanjelista Lukáš uvádza o Ježišovi: „Išli s ním veľké 
zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: "Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, 
ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom."" (Lk 14, 25 – 27) Pán Ježiš použil 
výstižný príklad. Pri oraní musí človek jednou rukou držať pluh a druhou usmerňovať zviera, aby ťahalo pluh 
priamo. Ak stratí sústredenosť, zviera ho odvedie. Náš úryvok začal tým, ako Ježiš namieril svoju tvár na 
cestu do Jeruzalema, kde ho čaká utrpenie a kríž. Z tejto cesty ho nikto a nič nezvedie.  To isté žiada od 
svojich nasledovníkov.  
Naša odpoveď 

Všetky tri krátke  príbehy ukazujú Ježiša, ako bez veľkých slov a priamočiaro predstavuje náročnosť 
nasledovania, ktoré prináša neistotu, oddelenie od rodiny a chudobu. Išiel napokon niekto z troch záujemcov 
za Ježišom a stal sa jeho učeníkom? Evanjelista nielenže neuviedol meno žiadneho z troch adeptov, ale 
nezachytil ani ich reakciu. Je to úmysel, lebo týmto spôsobom sa Ježišove slová dotýkajú čitateľov evanjelia. 
teda aj nás.  
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 
 

DESATORO: MANTINELY, KTORÉ CHRÁNIA  
PRED UCTIEVANÍM KARIKATÚR BOHA A ZOTROČENÍM ČLOVEKA 

Rozhovor s biblistom Jozefom Jančovičom o udalostiach na Sinaji, Ježišovom pohľade na Desatoro 
i paradoxe slobody v prikázaniach.  
Človek má už od stvorenia v srdci vpísaný prirodzený zákon, ktorý poznáva svetlom rozumu, ako sa 
píše v katechizme. Teda vie, čo má robiť a čomu sa vyhýbať. Prečo bolo potrebné, aby Boh zjavil 
ľuďom ešte súbor desiatich príkazov a zákazov? 

Etické právo, prednostne vyjadrené v Desatore, sa stalo cez kázanie Ježiša a najmä cez apoštola 
národov svätého Pavla univerzálnym etickým kódexom. Tento právny text efektívne napomáha úctu a vieru 
v jediného Boha, ktorý je plne poznateľný práve v diele Ježiša Krista a je účinný v rešpekte k blížnym a ich 
ochrane. 

K lepšiemu pochopeniu nám pomôže, keď budeme vnímať Boží zákon a Desatoro ako dar a Bohom 
zjavenú morálku v rámci zmluvy Boha s Izraelom. Desatoro priamo súvisí so zmluvou, o ktorej sa píše 
v Knihe Deuteronómium: Pán, náš Boh, uzavrel s nami na Horebe zmluvu (Dt 5, 2). 
O čo ide v tejto zmluve? 

Zmluva je veľkou politickou metaforou. Najmä v 8. – 7. storočí pred Kristom sa pri formovaní 
biblických textov stala nenahraditeľným interpretačným konceptom vzťahu Boha a Izraela. 



Ide o vzťah dvoch rozdielnych partnerov na spôsob veľkého kráľa a vazala. V zmluve vystupuje Boh 
ako proaktívne konajúci voči Izraelu. Oslobodzuje svoj ľud, pričom Izraelitov pobáda ku konkrétnemu 
konaniu a k partnerskému postoju poslušnosti v rámci dohody. 
Do akého kontextu je v Písme vložená časť o Desatore? 

Písmo na veľkej ploche od Knihy Exodus až po Knihu Deuteronómium zobrazuje vyvolený ľud na 
ceste z Egypta do zasľúbenej zeme pod vedením Mojžiša. Na tejto ceste do slobody ich ohrozujú nie vonkajší 
ľahko rozpoznateľní nepriatelia, ale vnútorní nepriatelia – nezodpovedná modloslužba a neustále šomranie. 

Po oslobodení z otroctva prijíma už slobodný ľud, ktorý táborí pod vrchom Sinaj, poznanie Božieho 
práva, jeho noriem a princípov spravodlivosti a kultu. Tie majú viesť Izrael z egyptského otroctva k službe 
Bohu. 

Z vrchu Sinaj, ale aj zo stánku zjavenia pod Sinajom zaznieva slovo, ktoré, paradoxne, ľudu 
prebývajúcemu na púšti predkladá akýsi organizačný a domový poriadok. Formuje slobodný národ, 
ustanovuje jeho liturgiu a kalendár, určuje morálku. Zasahuje do oblastí každodenného života, napríklad cez 
dietetické predpisy, úpravu odevu či vlasov a podobne. Tým sa utvára národná a duchovná identita Izraela. 
Akú úlohu v utváraní identity zohráva práve Desatoro? 

Desatoro alebo inak desať slov po grécky znamená deka logoi. Z toho je aj označenie Dekalóg. Možno 
ho chápať ako komplexný súhrn Zákona, základné zmluvné právo alebo „ústavný zákon“. Zbierky iných 
príkazov a zákazov v Tóre rozširujú a komentujú normy Desatora. 
Bolo to niečo špecifické v porovnaní s inými národmi? 

Aj iné národy mali svoje kódexy. Asi najznámejší je Chammurapiho kódex z 18. storočia pred 
Kristom. Márne by sme však v Egypte a Mezopotámii hľadali taký stručný súhrn práva, ako je Desatoro. 

Pre porovnanie, v kódexe napríklad absentujú prvé prikázania týkajúce sa božstva a jeho výlučnosti. 
Z toho vyplýva, že odpadnutie od božstva sa ani nezvažuje. Nenachádzame tam ani prísny zákaz anikonizmu, 
čiže nemožnosť robiť si vyobrazenia božstva. A právo je väčšinou vykladané kazuisticky cez okolnosti 
a tresty.   
Ako by ste stručne charakterizovali príkazy, ktoré dal Boh Izraelitom? Ako ich chápali vtedajší ľudia? 

V úvode Desatora sa Boh zjavuje ako osloboditeľ, ktorého záchranný čin podmieňuje požiadavky. 
Ako žiarlivo milujúci Boh nestrpí konkurenciu, neumožňuje „manželský trojuholník“ v náboženstve a 
zakazuje úctu iných božstiev. A takisto svoje vyobrazenie a úctu modiel. Tento zákaz nemajú katolíci 
a evanjelici v skrátenej podobe Desatora. Majú ho však ortodoxní, reformovaní aj anglikáni. A tiež židia. 

Boh nedovoľuje disponovať nielen vyobrazením, ale ani ničomným používaním jeho mena, ktoré 
vystihuje a zastupuje Boha. Nemožno ho použiť v prísahe, mágii či v preklínaní. 

Najširší príkaz o dodržiavaní či pamätaní na sobotu sa zdôvodňuje stvorením (Ex 20, 9 – 11) a 
záchranou z otroctva (Dt 5, 12 – 15). Sobota je domáci sviatok a posvätný. Čiže ide o oddelený čas, v ktorom 
sa stretá človek s Bohom aj mimo chrámu. 

Príkaz o rodičoch zaznieva nie deťom, ale otcovi rodiny (Ex 20, 12). Otec má „symetricky“ zopakovať 
to, čo jeho otec a matka urobili pre neho pri darovaní života. Rodičia, ktorí zostarli, sú odkázaní na pomoc 
syna. Spravodlivosť spočíva nielen v rešpektovaní práv, ale aj v rešpektovaní toho, kto je v biede. Takto sa 
imituje spravodlivé správanie Boha, ktorý sa ujal slabých v Egypte, aby im dal dar slobody. 
A čo ďalšie prikázania Desatora? 

Zvyšok Desatora je sériou zákazov. „Nevraždi“ zakazuje protizákonné usmrtenie človeka, pričom 
v Starom zákone je nemálo zákonom dovolených usmrtení. 

Pri zákaze „Necudzolož“ sa predpokladá monogamné manželstvo, dospelý Izraelita nesmie narúšať 
cudzie manželstvo. 

Katolícky Dekalóg uvádza extenzívne znenie šiesteho prikázania vo forme „Nezosmilníš“, čím sa 
varuje pred smilstvom v rôznych formách. Grécke slovo porneia označovalo aj cudzoložstvo a incest. Bolo 
zakázané aj apoštolským snemom v Jeruzaleme a mnohé Pavlove pasáže sa o ňom zmieňujú. 

Zákaz „Nepokradneš“ sa mohol pôvodne vzťahovať na únos slobodných ľudí, pričom to isté sloveso 
sa používa aj pri únose Jozefa (Gn 40, 15). 

zdroj: svetkrestanstva.postoj.sk 


