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FARSKÉ OZNAMY (3.7.2022 – 10.7.2022) 
14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
4.7.2022 

Pondelok 14. týždňa v Cezročnom 
období, féria 
Večerná sv. omša je z nasl. slávnosti. 

18:00 
+ z rod. Jozefčík  

*** 

UTOROK 
5.7.2022 

SV. CYRILA A METODA, 
SLOVANSKÝCH 
VIEROZVESTOV 

slávnosť 

7:30 
+ Jozef, Terézia, Daniel, 
Zdena a Anna Kramarčík 9:00 

BPZ pre Rastislava, 
Dalibora a Henrietu  10:30 

+ Cyril Srnčík a rodičia 

STREDA 
6.7.2022 

Sv. Márie Goretti, panny 
a mučenice  
ľub. spomienka 

18:00 
+ Helena a Pavol Kotúľ, 

Štefan a deti 
*** 

ŠTVRTOK 
7.7.2022 

Štvrtok 14. týždňa v Cezročnom 
období, féria  
Prvý štvrtok v mesiaci. 

7:00 
+ Božena Huráková  

(30. deň) 
*** 

PIATOK 
8.7.2022 

Piatok 14. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00  
+ Václav a Gitka Čader 

16:30 
BPZ pre Máriu a Kristínu 

SOBOTA 
9.7.2022 

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

15:00 
sobášna omša  

BPZ pre mladomanželov  
*** 

NEDEĽA 
10.7.2022 

15. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
na úmysel kňaza 9:00 

+ Jozef a Mária Jadroň č. 7 
a rodičia 10:30 

za ľud farnosti 

 

1. P. farár má nasledujúci týždeň dovolenku. Zastupovať ho bude výpomocný duchovný o. Milan. 
V prípade pohrebu alebo zaopatrenia chorého volajte na t. č. 043/559 12 26 alebo 0948 607 070.  

2. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme sk. č. 24: vedúca p. Gemeľová Viera. PBZ  
3. Na kostol darovali mladomanželia Suranovci a Valčičákovci po 50,- €. PBZ.  
4. Dnes bude ružencová pobožnosť v Lokci o 14:00 hod. 
5. Minulú nedeľu 27.6. bola Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Vyzbieralo sa a odoslalo 990,- €. PBZ. 

 
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 (3x). 
 

  
  

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

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



MAŤ MENO ZAPÍSANÉ V NEBI 
Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Lk 10, 1 – 12. 17 - 20) nám podáva Ježišove inštrukcie pre tých, 

ktorých povolal za učeníkov.  
Hoci Ježiš Kristus ohlasoval Božie kráľovstvo zástupom, evanjeliá uvádzajú okruh ľudí, ktorí k nemu 

mali bližší vzťah. Zvolenie učeníkov patrí v evanjeliách medzi Ježišove prvé úkony (Mk 1, 16 – 20; Mt 4, 
18 – 22; Jn 1, 35 – 51).  
Rôzne podoby povolania  

Evanjeliové texty nám hovoria o viacerých „kategóriách“ Ježišových učeníkov. Prvými sú apoštoli, 
ktorí istým spôsobom reprezentujú eschatologický Izrael, uprostred ktorého však nestojí Mojžišov zákon, ale 
Ježiš Kristus. Evanjelista Lukáš ďalej hovorí o širšom okruhu 72 učeníkov. Ten istý evanjelista 
poznamenáva, že do skupiny učeníkov patria aj ženy (porov. Lk 8, 1 – 3). V Jánovom evanjeliu sa hovorí o 
„mnohých učeníkoch“ (porov Jn 6, 60). Príchod Božieho kráľovstva nie je abstraktnou teóriou, ale v osobe 
Ježiša z Nazaretu Boh dramatický vstúpil do ľudských dejín. Boh si želal konkrétnu komunitu.  Uprostred 
historického Izraela chce ukázať nové spoločenstvo učeníkov a učeníčok jeho Syna.  
Ohlasovateľ Krista  

Pán Ježiš posielal učeníkov „po dvoch“. Má to niekoľko významov. Prvým je vytvorenie 
spoločenstva, ktoré umožňuje vzájomné zdieľanie a oporu učeníkov medzi sebou. Podľa starozákonnej knihy 
Deuteronómium 19, 15 je počet minimálne dvoch svedkov potrebný pre záruku ich vierohodnosti. Ich 
vyslanie nie je samoúčelné. Majú sa podieľať na Ježišovom ohlasovateľskom poslaní. Kristus ich 
posiela „pred sebou“ a na miesta, „kam sa sám chystal ísť.“ Učeník nikdy nie je ohlasovateľom seba samého, 
ale vždy Toho, ktorý ho poslal, Ježiša Krista. Kým v židovskom náboženstve si žiak vyberal učiteľa, aby sa 
naučil Mojžišov zákon, v prípade kresťanstva nie žiak si vyberá učiteľa, ale Učiteľ si vyberá svojich 
nasledovníkov. Ježiš si nevybral učeníkov, aby sa spolu s ním učili Mojžišov zákon, ale aby ohlasovali Jeho 
evanjelium.  
Nestratiť cieľ 

Pán Ježiš dáva svojim učeníkom prísne pravidlá. Na cestu si nemajú brať ani mešec, ani obuv, ani 
kapsu a nikoho nemajú zdraviť. Viac ako doslovnosť vnímajme tieto zákazy ako napomenutie. Ježišovho 
učeníka nesmie nikto a nič zviesť, zastaviť, či odradiť od určeného cieľa, ktorým je ohlasovanie Božieho 
kráľovstva: „Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.“ (10, 9) Toto posolstvo je tak kľúčové, že zostáva 
záväzkom aj pre situáciu neprijatia: „Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vyjdite do jeho ulíc 
a povedzte: ‚Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo 
Božie kráľovstvo!‘“ (Lk 10, 10 – 11) V rovnakom duchu nech ani nám pozemské veci neprekryjú náš pohľad 
a zameranie na Božie kráľovstvo.   
Bdelosť 

Slovo „satan“ v preklade znamená „protivník“; „ten, kto vystupuje proti Bohu“. V Zjavení svätého 
Jána, ktoré je poslednou knihou Svätého písma, sa píše o zvrhnutí satana na zem: „A veľký drak, ten starý 
had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli 
zvrhnutý jeho anjeli.“ (Zjv 12, 9) Satan vie, že na nebo už nedosiahne, a rovnako vie, že času má málo, preto 
celý hnev zameral na vyvolený Boží ľud. Zápas s diablom ešte čaká Ježišových pozemských bratov a 
sestry. Diabol nikdy nebude konať pokánie a jeho výdrž v pokúšaní je silná. Nikdy nepoľavme v bdelosti 
a v odpore voči Zlému. Platilo to pre kresťanov v 1. storočí a platí to aj pre nás, kresťanov v 21. storočí. Keď 
však svoju dôveru vložíme v Boha, zachránime sa, lebo Boží Syn nám dal moc šliapať po tomto nepriateľovi 
našej spásy a nič nám neuškodí.  
Radosť Ježišových učeníkov  

Dôvodom radosti Ježišových učeníkov nemá byť schopnosť konať zázraky, ale ich účasť na Božom 
živote: „Radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi.“ (Lk 10, 20) Herci majú chodníky so svojimi menami. 
Ďalší svoje mená zapísali do stavieb, pamätníkov. Na cintorínoch sú zapísané mená na pomníkoch. V Zjavení 
svätého Jána sa píše: „Kto zvíťazí, ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy 



života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi.“ (Zjv 3, 5) Stojíme ešte o to, aby naše 
mená boli zapísané v nebi v knihe života?  
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 
 

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

Rozhovor s biblistom Jozefom Jančovičom o udalostiach na Sinaji, Ježišovom pohľade na Desatoro 
i paradoxe slobody v prikázaniach.  
A čo ďalšie prikázania Desatora?  

Prikázanie o falošnom svedectve zapadá vhodne do súdneho kontextu, kde sa vysluhuje nie nejaká 
všeobecná spravodlivosť, ale ide tu vždy o konkrétneho blížneho a jeho záujmy. Zakazuje sa byť falošným 
svedkom.  

Silne patriarchálne je formulovaný zákaz „Netúž“. Toto sloveso sa vzťahuje na dom blížneho, v rámci 
ktorého je jeho majetkom na prvom mieste žena a potom všetko ostatné. V Knihe Deuteronómium sa túžba 
po žene formuluje sociálne citlivejšie, nie ako majetok muža. Dané sloveso označuje afekt, po ktorom 
nasleduje bežne krádež. 
Udalosti zjavenia Boha, ktorý odovzdal Mojžišovi Desatoro, pôsobia miestami hrozivo. Blýskalo sa, 
ľud sa chvel strachom, vrch Sinaj bol zahalený v dyme, Pán zostúpil v ohni, celý vrch sa hrozne 
triasol… Je evidentné, že Boh chcel, aby sa ho ľudia báli. Prečo zvolil práve takýto spôsob zjavenia? 

Tento text navodzuje predstavy Boha, ktoré nemecký religionista Rudolf Otto opísal ako „tajomstvo 
vyvolávajúce obavu a bázeň“. Človek je k odlišnému božstvu priťahovaný, lebo posvätno sa javí ako plné 
sily, vznešenosti a vzbudzuje údiv.   

Nevieme presne povedať, čo sa na vrchu historicky stalo. Je nejasná aj lokalita vrchu Sinaj. Je však 
evidentné, že Kniha Exodus i Deuteronómium s dvomi mierne odlišnými verziami Desatora literárne 
a teologicky odlišne dotvárajú slová Desatora práve v kontexte teofánie. 
Čo sa vo Svätom písme označuje ako teofánia?  

Teofániou sa označuje výnimočný prírodný úkaz vzbudzujúci strach a bázeň pred Bohom. Uplatňujú 
sa pri ňom najmä prírodné vizuálne a akustické zložky, napríklad blesky, hromy, oheň, zemetrasenie, 
víchrica, ale aj zvuk poľnice. Vizuálne a akustické prvky teofánie sú vždy alúziou na veľkosť Boha stvoriteľa. 
Avšak kľúčovým v teofánii vždy zostáva posolstvo. 

Spôsob, akým bolo presne komunikované Desatoro, Písmo detailne neupresňuje. Zaznie akoby cez 
hrom, v Knihe Deuteronómium z ohňa. Je odkazom Boha pre celý ľud, ktorý sa takého priameho kontaktu 
s Bohom zľakol. 

Po zaznení Desatora ľud prinúti Mojžiša k jeho prorockej úlohe. On bude odteraz výhradný 
komunikátor s Bohom, a teda bude mať punc zákonodarcu a aj zakladateľa liturgie. Práve na základe 
Desatora a ďalších odovzdaných slov sa tvorí samotná zmluva Boha s ľudom. 
Keď Boh na vrchu Sinaj dokončil svoj rozhovor s Mojžišom, dal mu dve kamenné tabule popísané 
Božím prstom. Čo presne sa myslí pod „Božím prstom“?  

Desatoro je nielen Bohom priamo prednesené ľudu, ale v istom momente ho treba aj 
testamentarizovať. Čiže písomne zachytiť do kameňa a uložiť do drevenej pozlátenej archy. Kameň je 
v porovnaní so zvitkom, s hlinenou tabuľkou alebo vápennou omietkou na kameni kvalitatívne odlišný nosič 
zápisu. Je trvalým materiálom. Napríklad chýrni Chetiti zapisovali posvätné texty výhradne na kamenné 
tabule a platne. To, že Desatoro je napísané Božím prstom a Božím písmom, je antropomorfizmus. Boh má 
prsty a nimi urobil zápis Desatora. Božie písmo môže byť superlatívom pre dokonalé písmo. Takto obrazne 
sa podčiarkla najvyššia autorita a celkové prvenstvo Desatora v časoch národného konštituovania Izraela na 
púšti. 
Prečo bolo Desatoro napísané na dvoch tabuliach na oboch stranách? 

O tom už veľmi skoro špekulovali aj rabíni. Jedni hovorili, že tabule boli celé popísané znením 
Desatora spredu a zozadu. Iní v Talmude riešili, že písmená boli vyryté priamo cez kameň, a teda prenikali 



z jednej strany na druhú a boli viditeľné na oboch stranách. Pri pohľade zozadu boli písmená vraj otočené 
správnym smerom aj napriek tomu, že boli v obrátenom poradí.  

Svätý Klement Alexandrijský alegorizuje a pod Božím prstom chápe Božiu moc, skrze ktorú sa udialo 
stvorenie neba a zeme. A dve tabule sú práve ich symbolom. 

Biblický údaj o zápise Desatora na oboch stranách jednotlivých tabúľ odkazuje na prax v Mezopotámii 
a v Ugarite. Alebo môže odkazovať aj na tabuľky vo forme diptychu, čo boli v spravidla drevené tabuľky 
potiahnuté voskom, na ktorom bol vytlačený text.  Pravdepodobnejšia je skôr forma diptychu, hoci 
materiálom je kameň. 

Nedá sa vylúčiť ani úvaha o Desatore ako zmluvnom texte v dvoch exemplároch. Hovorí o 
tom Jeremiáš (Jer 32, 11). Bolo zvykom písať zmluvy dvojmo, jednu zapečatili, druhá otvorená zmluva bola 
kedykoľvek k nahliadnutiu. 
Spomínali ste už skrátenú verziu Desatora. Ako k tomu došlo? 

V tradícii židov a kresťanov sú známe až tri odlišné znenia Desatora. V hebrejčine má pôvodná dlhá 
verzia Desatora v Knihe Exodus celkovo 135 slov, v našom preklade 238 slov. V Knihe Deuteronómium je 
dlhšia verzia Desatora, hebrejský text má 163 slov, slovenský preklad 286 slov. V skrátenej podobe má 
Desatoro iba 54 slov.   

Skrátené Desatoro poznáme od čias svätého Augustína. Bolo vtedy urobené aj katecheticky užitočné 
delenie skráteného textu na Božie právo (lat. fas) – tri príkazy na prvej tabuli – a ľudské právo 
(lat. ius) – zvyšných sedem príkazov na druhej tabuli. Znenie Desatora sa z praktických dôvodov aj dnes 
učíme v skrátenej podobe. 

Augustínovo delenie Desatora na dvoch tabuliach môže viesť k striktnému oddeľovaniu troch Božích 
prikázaní od siedmich prikázaní voči blížnemu. 
Pre koho je Desatoro záväzné?   

Keďže zaznelo priamo ľudu pod Sinajom, primárne sú jeho adresátmi členovia vyvoleného ľudu. 
V čase Ježiša Krista bolo kázanie pokánia Jánom Krstiteľom nie čosi abstraktné, ale súviselo 

s praktizovaním úcty k Bohu (čo predstavujú príkazy prvej tabule) a so spravodlivosťou voči blížnemu 
(zapísané ako prikázania druhej tabule). 

Takéto pokánie identicky ohlasuje aj Ježiš. Pri bohatom mladíkovi dokonca avizuje dôležitosť 
Desatora pre večný život. 

Cez kázanie apoštola Pavla sa židovské dedičstvo Desatora stáva platným a záväzným i pre 
pohanokresťanov. Veď výhradná viera v jedného Boha, zákaz idolatrie (uctievanie modly), mravný život, 
úcta k blížnym vychádzajú z Desatora. V Pavlovom kázaní sa Desatoro javí ako užitočná životná norma, 
hoci je evidentné, že univerzálnu cestu k spáse poskytol Kristus. 

Desatoro platí a zaväzuje teda židov aj kresťanov. 
Môže byť niekto za nejakých výnimočných okolností oslobodený od zachovávania príkazov Desatora? 

V tejto súvislosti môžeme hovoriť o prikázaní „Nezabiješ“, ktoré neplatí absolútne. Keďže prikázania 
nie sú formulované kazuisticky, absentujú v nich špecifické okolnosti a sankcie. Toto apodiktické znenie 
zákazu nevylučuje prípustné zabitie v sebaobrane a pri obrane kmeňa a kráľovstva pred agresorom. 

V Písme sú pomerne početné prípady, keď sa v Izraeli mohlo usmrtiť v rámci sankcií, úplne 
neadekvátnych z dnešného pohľadu uplatňovania spravodlivosti. Avšak ani uvedené výnimky nerušia 
naliehavosť ochrany života v tomto príkaze. 

Takisto je faktom, že kresťania, okrem adventistov, striktne nedodržujú prikázanie o sobote. Sobota, 
podobne ako obriezka, bola pre židov večným ustanovením. V oboch prípadoch však zásluhou historického 
vývoja došlo k prehodnoteniu oboch praktík. Od iniciačného obradu obriezky sa prešlo ku krstu a sobotu 
vystriedali nedeľné eucharistické zhromaždenia v deň zmŕtvychvstania Krista. 

Ježiš, Pán nad sobotou, nezrušil sobotu. Táto jeho sloboda voči sobote bola impulzom k neskoršej 
náhrade dňa odpočinku pre kresťanov. Výber soboty a jej posvätenie bol, mimochodom, v Izraeli kultúrne 
podmienený pravdepodobne sedemdňovým týždňom osvojeným z kanaánskeho alebo babylonského 
kalendára.             zdroj: svetkrestanstva.postoj.sk 


