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FARSKÉ OZNAMY (5.6.2022 – 12.6.2022) 
ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
6.6.2022 

Preblahoslavenej Panny Márie, 
Matky Cirkvi, spomienka 

17:30 - detská 
+ za duše v očistci 

*** 

UTOROK 
7.6.2022 

Utorok 10. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Ján Papán č. 489 

16:30 - detská 
+ Ivan, Mária a Miroslav 

STREDA 
8.6.2022 

Streda 10. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

7:00 
+ Žofia a Jozef Srnčík  

(30. deň)  
*** 

ŠTVRTOK 
9.6.2022 

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, 
NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO 
KŇAZA, sviatok 

18:00 
+ Jozef, Helena a Ján 

Papán 

16:30 
BPZ pre Máriu č. 26 

PIATOK 
10.6.2022 

Piatok 10. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00  
+ Juliana a Vladimír Socha 

16:30 
+ Štefan, Alžbeta a Ján 

SOBOTA 
11.6.2022 

Sv. Barnabáša, apoštola 
spomienka 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

18:00  
+ Anna a Ján Tarčák 

*** 

NEDEĽA 
12.6.2022 

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 

7:30 
za ľud farnosti 9:00 

+ Rudolf, Stanislav a 
rodičia 10:30 – odpustová omša 

+ Helena, Ondrej Capek a 
deti 

 

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.A. PBZ  
3. Na kostol darovali mladomanželia Hubočániovi 50,- €; z krstu Sáry Žiakovej 50,- €; Bohu známy 50,-€ 

a z pohrebu Boženy Hurákovej 50,- €. PBZ.  
4. Minulú nedeľu bola Zbierka na katolícke masmédiá. Vyzbieralo sa a odoslalo 1.150,- €. PBZ.   
5. 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.  

6. Dnes v Lokci bude o 14:00 hod. pobožnosť pred Sviatosťou Oltárnou. Pobožnosť začne požehnaním 
matiek pred pôrodom.  

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

8. Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti odpustová slávnosť Najsvätejšej Trojice. Slávnostná sv. 
omša bude o 10:30 hod. Odpustovým kazateľom bude dp. Peter Sakmár, apoštolský administrátor v 
Kazachstane. Okrem iného porozpráva aj o misii v Kazachstane a kto bude chcieť prispieť na túto misiu, 
bude tak môcť urobiť do pripravenej pokladničky počas nedeľných omší.  

9. Spoveď pred odpustovou slávnosťou bude v sobotu 11.6. od 9:00 hod. do 10:00 hod. 
10. Dnes končí Veľkonočné obdobie a od pondelka začína Cezročné obdobie a modlíme sa Anjel Pána. 

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

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



11. Od pondelka 6.6. začneme zapisovať úmysly sv. omší v Lokci a v Ťapešove od utorka 7.6. na mesiac 
júl, august a september. Zapisovať sa bude v kostole po sv. omšiach. Prednosť majú okrúhle jubileá 
a výročné omše. Jedna rodina môže dať za toto obdobie dva úmysly, ktoré budú slúžené vo farnosti. 
Zároveň budeme zapisovať aj úmysly pre výpomocného duchovného o. Milana. Na webstránke farnosti 
môžete sledovať, kedy o. Milan odslúžil tieto sv. omše. 

12. 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 (2x). 
 

DUCH SVÄTÝ - BOŽÍ DYCH ŽIVOTA 
Evanjeliový úryvok slávnosti Zoslania Ducha Svätého (Jn 20, 19 - 23) uvádza zjavenie Ježiša Krista 

svojím učeníkom po zmŕtvychvstaní. 
Evanjelista Ján v 20. kapitole uvádza tri udalosti, ktoré sa odohrali v deň Ježišovho zmŕtvychvstania. 

Prvou je cesta Márie Magdalény a neskôr Petra a milovaného učeníka k prázdnemu hrobu (Jn 20, 1 - 10). 
Druhou udalosťou je zjavenie sa vzkrieseného Krista Márii Magdaléne (Jn 20, 11 - 18). Treťou udalosťou je 
zjavenie sa Božieho Syna svojim učeníkom (Jn 20, 19- 23). Všetky tri udalosti spája viera vo vzkriesenie. 
Milovaný učeník videl miesto, kde bol Ježiš pochovaný a uveril (porov.  Jn 20, 8). Mária Magdaléna 
spoznáva v záhradníkovi vzkrieseného Rabbuniho (porov. Jn 20, 16) a zvestuje učeníkom: „Videla som 
Pána.“ (Jn 20, 18) Napokon večer v ten istý deň samotný Pán Ježiš prichádza medzi svojich učeníkov, čo 
približuje nedeľný úryvok.  
Zamknuté dvere  

Evanjelista Ján uvádza, že učeníci boli za zatvorenými dverami. Sloveso kléio“ - „zavrieť, zatvoriť“ 
v spojení s výrazom „zo strachu pred Židmi“ (Jn 20, 19) je potrebné chápať vo význame „zamknúť“ dvere, 
tzn. tak ich zabezpečiť, aby sa nedali zvonka otvoriť. Evanjelista tým nechce zdôrazniť len zázračnosť 
Ježišovho vstúpenia medzi učeníkov, ale skôr emocionálnu atmosféru, v ktorej sa učeníci nachádzali. Je to 
strach a obava. Dvere nepredstavujú len materiálnu prekážku, ktorá nemôže zadržať Božieho Syna. 
Zamknuté dvere sú symbolom ľudského uzatvorenia a úzkosti, pričom ide o postoj, ktorý vystihuje stav 
celého spoločenstva učeníkov. Pozdrav vzkrieseného Pána „Pokoj vám“ odomyká dvere ľudských sŕdc.   

Pozdrav môžeme vnímať aj v prepojení so starozákonnými predstavami skúsenosti človeka s Božím 
pôsobením. V Starom zákone nachádzame presvedčenie, že zažiť „Božie zjavenie“ = „teofániu“ znamená 
smrť. V Knihe sudcov sa uvádza, ako Gedeon videl Pánovho anjela: „Beda mi, Pane, môj Bože - zvolal 
Gedeon, - „videl som Pánovho anjela z tváre do tváre!“ Ale Pán mu povedal: „Pokoj s tebou! Neboj sa! 
Nezomrieš!“ (Sdc 6, 22 – 23) Podobne reaguje starozákonný prorok Izaiáš (Iz 6, 5 - 7), alebo Daniel (porov. 
Dan 10, 16 – 19). V novozákonných evanjeliách je scéna zázračného rybolovu, po ktorom Peter žiada Pána 
Ježiša: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny“ (Lk 5, 8), pričom evanjelista Lukáš dodáva:  „Hrôza 
sa totiž zmocnila jeho i všetkých čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili.“ (Lk 5, 9) Boli si totiž vedomí, 
že ide o Boží zásah. Jánov opis stretnutia vzkrieseného Pána s učeníkmi chce zdôrazniť, že nejde o bežné 
predveľkonočné chvíle učeníkov so svojim Majstrom, ale Pán Ježiš sa im zjavuje ako ten, v ktorom Otec 
vzkriesením z mŕtvych oslávil aj jeho ľudskú prirodzenosť.  
„Predveľkonočný“ Ježiš  

Kristus po pozdrave ako prvé gesto urobil to, že ukázal učeníkom ruky a bok, ktoré nesú znaky po 
ukrižovaní. Tým sa zdôrazňuje Ježišova totožnosť. Pred sebou nemajú ani ducha, ani nejakého „dvojníka“, 
ale ten istý „predveľkonočný“ Pán Ježiš sa im teraz zjavuje ako vzkriesený.  Strach a obava sa menia na 
radosť. Napĺňajú sa Ježišove slová, ktoré povedal vo Večeradle pred svojim umučením: „Ešte chvíľku 
a neuvidíte ma a zasa chvíľku a uvidíte ma. Veru, veru, hovorím vám: Vy budete plakať a nariekať, a svet sa 
bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť. Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej 



hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek. Aj vy ste teraz 
smutní; ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme.“ (Jn 16, 20 – 22) 
Radosť zo vzkriesenia Krista nám už nikto nevezme.  
Dych života  

Nasleduje ďalšie Ježišovo gesto, ktoré je hlavným dôvodom, pre ktorý tento evanjeliový úryvok 
zaznieva na slávnosť Zoslania Ducha Svätého: „Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite 
Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ (Jn 20, 22 
– 23) Jánovo evanjelium začína slovami „Na počiatku...“ (porov. Jn 1, 1) Tým sa vytvára odkaz na prvú 
knihu celého Svätého písma, ktorou je Kniha Genezis.  

Evanjelium podľa Jána teda predstavuje Ježišovo pôsobenie ako nový začiatok pre ľudstvo. Boží Syn 
nás robí novým stvorením pre svojho Otca. Kniha Genezis hovorí, ako Boh stvoril človeka a „vdýchol do 
jeho nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou.“ (Gn 2, 7) Teraz Pán Ježiš udeľuje svojim 
učeníkom „Dych života“, ktorým je Duch Svätý. Robí z nich nové stvorenie. Čítajme tieto slová v bohatosti 
Božieho slova, ktoré nám ponúka už aj Vigília slávnosti Zoslania Ducha Svätého. Prorok Ezechiel zvestuje 
proroctvo Boha o suchých kostiach: „Hľa, ja vložím do vás ducha a ožijete. Pripevním na vás šľachy, nechám 
vás obrásť mäsom, obtiahnem vás kožou, dám vám ducha, ožijete a spoznáte, že ja som Pán!“ (Ez 37, 5 – 6)  

Zatvorená miestnosť s učeníkmi je v protiklade s prázdnym hrobom Ježiša. Kameň bol odvalený, smrť 
nemohla Ježiša zadržať. Miestnosť so zamknutými dverami je symbolom uzavretého hrobu. Zmŕtvychvstalý 
Pán otvára aj tento hrob, v ktorom sú uväznení jeho učeníci. Duch Svätý je Duchom skutočnej slobody 
a života. Napĺňajú sa slová proroka Ezechiela: „Hľa, ja pootváram hroby, vyvediem vás z hrobov, ľud môj a 
vovediem vás do izraelskej krajiny.“ (Ez 37, 12) Evanjelista Ján vidí v  Ježišovom geste dýchnutia svojho 
Ducha na učeníkov naplnenie starozákonných proroctiev.  
Duch odpustenia  

Duch Svätý je spojený s darom odpustenia. Prví ľudia boli stvorení ako dobrí, tzn. v posväcujúcej 
milosti, ktorú stratili hriechom. Odpustenie hriechov nie je ľudským výkonom, ale Božím dielom, ktoré v nás 
obnovuje prvotný stav milosti. Duch Svätý z nás robí nové stvorenie.   

Jedine Boh odpúšťa hriechy. Pán Ježiš dáva učeníkom moc, ktorá patrí jedine Bohu. (porov. Mk 2, 7), 
aby ju vykonávali v jeho mene. Odpustenie hriechov je zázrakom podobným vzkrieseniu mŕtveho. Ide 
o duchovné znovuzrodenie. Našim poslaním je robiť to, čo robí Boh. Rozlišujeme sviatostné odpustenie vo 
sviatosti pokánia, čo je služba vyhradená kňazom. Avšak nech našou snahou je usilovať sa o každodenné 
odpustenie medzi bratmi a sestrami, v našich rodinách, spoločenstvách a kolektívoch. Ako Boh odpúšťa nám, 
tak to robme aj my, lebo k tomu sa zaväzujeme, keď sa modlíme „Otče náš...“ Prinášajme dar odpustenia 
druhým a privádzajme druhých k daru odpusteniu. 
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.   
Každý človek má meno. Svoje pomenovania majú tiež zvieratá, veci, mestá a podobne. Čo vlastne 
meno vyjadruje?  

Dať niekomu meno znamená prevziať za neho zodpovednosť a dostať ho do starostlivosti. Keď sa 
vo Svätom písme uvádza, že Boh priviedol k prvému človeku všetky zvieratá, aby videl, ako ich nazve, nejde 
o ich mená, ale o vyjadrenie zodpovednosti, ktorú človek nesie za stvorenstvo.  

Uctievať niečie meno znamenalo uctievať toho, kto nosí toto meno. Vymazať meno znamenalo 
poprieť osobu, ktorá toto meno nosila. Meno nie je vyhradené iba jednej osobe. Rovnaké meno môžu nosiť 
aj iné osoby, môže sa aj zdediť. Preto bolo bežné v židovskej rodine, že dieťa dedilo meno po otcovi alebo 
starom otcovi. 



V niektorých rodinách, nielen v židovských, táto tradícia pretrváva dodnes. Je za tým nejaký hlbší 
význam?  

Význam dedenia mena spočíval v tom, že aj po svojej smrti bola osoba „prítomná“ v rodine. Jej duch, 
osobnosť, požehnanie a dobrá žili ďalej v nositeľovi mena. Z tohto dôvodu sa zvyk nedotýkal iba toho, aby 
sa dalo meno z rodinného prostredia, ale deti dostávali meno po významnej osobe z minulosti, ktorá nemusela 
byť nevyhnutne v príbuzenskom vzťahu.  

Pred krstom sa rodičom prihováram, aby deti mali mená zo zoznamu svätých alebo aspoň druhé, 
pridané meno bolo meno svätca či svätice. Pokrstenému má byť vzorom a prosíme svätého patróna, aby sa 
stal jeho ochrancom. Nemá to byť módny výstrelok. 
Krstom človek berie na seba meno Krista, ktoré dotvára jeho kresťanskú identitu. Na jednej strane to 
život uľahčuje. Na druhej strane však aj dosť sťažuje, čo dokazujú nielen denné správy, ale i historické 
fakty, že kresťania boli vždy terčom prenasledovania. Prečo byť kresťanom tak „bolí“? 

Pri krste každý človek dostáva meno „kresťan“, čo znamená „ten, ktorý patrí Kristovi“. Naše 
povolanie je byť a žiť ako Kristus. To znamená ísť cestou kríža. Kresťanstvo bez kríža nejestvuje. Preto to 
bolí, ale aj napĺňa.  

Pápež František varuje pred gaučovým kresťanstvom. Náboženstvo nie je wellness, ktorý mi 
poskytuje služby a pôžitok. Kresťan si obliekol Krista. Naša reč a skutky by nás mali identifikovať pred 
týmto svetom, že nosíme Krista. 
Vo Svätom písme môžeme pozorovať, že aj u Boha má meno človeka veľkú dôležitosť. Veľmi zreteľne 
to vidíme napríklad pri slovách Izaiášovi: „Po mene ťa zavolám, ty si môj“ (Iz 43, 1). Čo tým chce Boh 
povedať?  

Boh volá každého po mene. Tým chce povedať, že nie je abstraktný anonymný boh, ale je ten, ktorý 
je poznateľný, ktorý vstúpil do dejín ľudstva, do života konkrétnych ľudí izraelského národa, ktorí ho prijali, 
klaňali sa mu a poslúchali ho. 

Vieme, že Boh je duch, nemá telo. Keď sa v Písme hovorí o Božej tvári, srdci, ušiach, chce sa tým 
povedať, že Boh nie je nejakou silou. On je osobný Boh. Nie je skrytý, ale poznateľný, má záujem o človeka, 
je mu blízko. Sväté písmo nám Boha zjavuje ako Boha, ktorý hovorí. To nie je len tichá reč stvorenstva, kde 
príroda a vesmír už svojou krásou a harmóniou odkazujú na svojho Stvoriteľa. Hovoril patriarchom, 
prorokom. V Ježišovi Kristovi Boha voláme Otec. Tým, že Boh zjavuje svoje meno a každého z nás volá po 
mene, znamená to, že nás berie vážne ako partnerov. To nás zaväzuje k životu, ktorý bude oslavou tohto 
mena. 

Dať spoznať niekomu svoje meno však znamená stať sa zraniteľným. Boh berie na seba toto riziko 
vzťahu aj s tým vedomím, že človek ho môže zraniť, že môže znesvätiť Božie meno, čo sa, žiaľ, často stáva. 
Ľudská túžba poznať meno Boha je známa už v Starom zákone. Čo bolo za tým? 

Ak v Starom zákone človek túžil poznať meno Boha, bolo to preto, aby ho mohol vzývať, obracať sa 
na neho v modlitbe, prinášať mu obetu. Znamená to vstúpiť s ním do vzťahu a zároveň ho odlíšiť od 
akéhokoľvek iného bytia.   
Boh svoje meno zjavoval veľmi tajomným spôsobom. Keď sa zjavil Mojžišovi v horiacom kríku, 
predstavil sa ako Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba. Neskôr použil výraz „Ja som, ktorý som“, 
čo budí dojem vyhýbavej reakcie, akoby Boh ani nechcel povedať svoje meno. Ako máme chápať tieto 
slová?  

Boh zjavoval svoje meno postupne. Môj profesor hebrejčiny v Jeruzaleme tento tajomný výrok „Ja 
som, ktorý som“ prekladal takto: „Ja budem ten, ktorý som bol.“ Znamená to, že tak, ako bol s ich praotcami 
Abrahámom, Izákom, Jakubom, bude aj s nimi. Neopustí ich, ale vyvedie ich z egyptského otroctva. 
Vysloviť Božie meno je záväzok, že sme pripravení plniť vôľu toho, na ktorého sa obraciame menom. 
Kde je najzreteľnejšia paralela v Novom zákone?  

V Jánovom evanjeliu Ježiš viackrát používa označenie „Ja som“. Významná udalosť sa 
odohrala v Getsemanskej záhrade, keď prišli zatknúť Ježiša. Na jeho otázku „Koho hľadáte?“ odpovedali: 
„Ježiša Nazaretského.“ A Ježiš im odpovedal: „Ja som.“ Vtedy zástupy popadali zo strachu na zem. To preto, 
že Ježiš vyslovil Božie meno, s ktorým sa stotožnil. On je Boh.                     zdroj: svetkrestanstva.postoj.sk 


