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FARSKÉ OZNAMY (10.7.2022 – 17.7.2022) 
15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
11.7.2022 

SV. BENEDIKTA, OPÁTA, 
PATRÓNA EURÓPY 
sviatok 

18:00 
+ Ladislav Lipničan  

(1. výr.)  
*** 

UTOROK 
12.7.2022 

Utorok 15. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Jozef, Mária a rodičia 

16:30 
+ Stanislav Bakaľa, Alojz a 

Anna  

STREDA 
13.7.2022 

Streda 15. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

7:00 
na úmysel kňaza 

*** 

ŠTVRTOK 
14.7.2022 

Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom 
období, féria  

18:00 
+ Lucia, Žofia, Ján a Anton 

Papán 
*** 

PIATOK 
15.7.2022 

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa 
Cirkvi, spomienka 

18:00  
+ Gabriela Fuziová a 

rodičia 

16:30 
+ z rod. Baľák č. 95 

SOBOTA 
16.7.2022 

Preblahoslavenej Panny Márie 
Karmelskej, ľub. spomienka  
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

18:00 
+ Jozef Pradel a rodičia 

*** 

NEDEĽA 
17.7.2022 

16. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
na úmysel darcu 9:00 

+ Martin Hreňa, Margita 
a Ondrej Kolek 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. 25: vedúca p. Fejová Marta. PBZ  

 
KTO NIE JE MÔJ BLÍŽNY? 

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Lk 10, 25 -37) prináša jedno z najznámejších Ježišových 
podobenstiev. Milosrdný Samaritán je obrazom samotného Ježiša Krista.  

Podobenstvo uvádza iba evanjelista Lukáš. Znalec zákona sa obracia na Ježiša s podobnou otázkou, 
ktorú o niekoľko kapitol neskôr položí Ježišovi bohatý mladík: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som bol 
dedičom večného života?“ (Lk 18, 18) Ježišovo odporúčanie je rovnaké pre obidva prípady - zrieknuť sa 
svojich vecí pre núdznych.  
Teória nestačí  

Pán Ježiš na otázku, ktorou znalec zákona ho pokúša, odpovedá protiotázkou. Ide o pedagogický 
postup. Má predsa pred sebou odborníka na Mojžišov zákon. Musí poznať Pánove predpisy. Zákonník ho 
svojou odpoveďou nesklame. Presne odcitoval verše, ktoré hovoria o najvyššej láske k Bohu zo 
starozákonnej knihy Deuteronómium 6, 5. K tomu pridáva citát o láske k blížnemu zo starozákonnej knihy 
Levitikus 19, 18. Teóriu ovláda presne. Nastáva však čas pre praktický príklad. Žiaľ, aj my sme sa neraz stali 
výbornými teoretikmi na kresťanstvo, ale v praktickej rovine zlyhávame. 

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

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



Samaritáni  
Samaritán v podobenstve urobil neslýchanú vec. Stal sa blížnym pre Žida. Samaritáni vznikli po roku 

722 pred Kr., keď asýrsky kráľ dobyl severné Izraelské kráľovstvo (tvorilo ho 10 kmeňov Izraela s hlavným 
mestom Samária) a premiešal Židov s deportovanými pohanmi z Asýrie. Samaritáni ako Bibliu prijímali len 
päť kníh Mojžiša, tzn. prvých päť kníh Biblie a uctievali vrch Garizim, ako miesto kultu (porov. Jn 4, 9). Z 
pohľadu Židov boli už pohanmi. Dodnes jestvuje malá skupina približne 750 Samaritánov, ktorí žijú v okolí 
vrchu Garizim v Izraeli.   

Vzdialenosť medzi Jeruzalem a Jerichom je približne 25 km. Na tejto ceste v tom čase dochádzalo k 
prepadávaniu ľudí. Ježišovým poslucháčom boli teda okolnosti podobenstva známe. Identita ozbíjaného 
človeka je neznáma. Pravdepodobne sa pokúšal brániť proti presile zbojníkov, ale dopadol veľmi zle.  
Kňaz a levita   

Biblisti špekulujú nad dôvodmi nepomoci kňaza a levitu. Možno boli v chráme plniť si službu a vracali 
sa do Jericha, kde bývali kňazské rodiny. Pre kňazov jestvoval príkaz: „Nepoškvrňte sa mŕtvolou niektorého 
súkmeňovca, okrem mŕtvoly najbližších príbuzných...“ (Lv 21,1-2; por. Lv 21,11 pre veľkňaza). Zranený bol 
„polomŕtvy“. Avšak proti tomu hovorí skutočnosť, že podľa židovskej tradície ani zachovanie obradnej 
čistoty neoslobodzovalo od povinnosti pomôcť človekovi v núdzi. V podobenstve však jasne zaznieva, že šli 
„náhodou“ tou cestou, teda nevracali sa zo služby v jeruzalemskom chráme. Ježiš nepoužil príklad kňaza a 
levitu, aby ich ponížil v očiach spoločnosti. Ich pomoc doráňanému by nebola ničím nezvyčajným, lebo by 
sa to vzhľadom na ich úrad predpokladalo. Nepriateľstvo medzi Židmi a Samaritánmi bolo príslovečné. Židia 
hovorili: „Jesť chlieb so Samaritánom je ako jesť bravčové mäso,“ čo vieme, že Mojžišov zákon Židom 
zakazoval. Hrdinom podobenstva sa stal Samaritán preto, aby sa vyzdvihol nový rozmer lásky k blížnemu, 
ktorý priniesol Kristus.  Boží Syn nám pripomína: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich 
nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás 
potupujú.“ (Lk 6, 27 – 28) 
Obrátená otázka  

V Starom zákone sa výraz „blížny“ bežne vzťahoval na Žida alebo prozelytu (=osoba, ktorá sa obrátila 
na židovstvo). Znalec zákona chcel od Ježiša, aby mu stanovil hranice, kedy ten druhý ešte a už nie je 
blížnym. Ježiš podobenstvom zdôrazňuje, že požiadavka lásky k blížnemu predsa nemôže mať 
hranice. Ježišovu otázku v závere: „Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym?“, môžeme obrátiť: „A kto nie 
je môj blížny?“ Nemáme pokušenie v živote predsa len stanoviť hranice, kto patrí do okruhu našich blížnych 
a kto je už mimo? Nestrácame až príliš veľa času zdôvodňovaním sebe samým a druhým, prečo sa to či ono 
nedá, len aby sme sa vyhli pomoci? Neočakávame od iných, že to oni budú blížnymi nám a nezabúdame im 
to patrične s výčitkou pripomínať? 
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 
 
 

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

Rozhovor s biblistom Jozefom Jančovičom o udalostiach na Sinaji, Ježišovom pohľade na Desatoro 
i paradoxe slobody v prikázaniach.  
Aký pohľad na Desatoro teda ponúka Ježiš?  

V Písme sledujeme určitú Božiu pedagogiku a vývoj. Boh sa dáva naplno poznať v osobe a diele 
Ježiša Krista. Jeho konanie, ale aj inovácie v pohľade na Zákon a prorokov, ktorých neprišiel zrušiť, ale ich 
napĺňa, sú fascinujúce a strhujúce. Ježiš mení pohľad na zákon a tvorí novú mentalitu, čo vidno najmä 
v kompendiu kresťanskej morálky v takzvanej Reči na vrchu.  

Tento zlom, ktorý nastal v Kristovi a novej zmluve, hlboko teologicky poňal aj svätý Pavol. V nových 
teologických kategóriách ako ospravedlnenie, zmierenie, vykúpenie či nový človek vykladá, čo znamená 
dielo Ježiša. Stred Pavlovej teológie tvorí práve participácia na Kristovi. 
 



Čo to znamená pre dnešného kresťana?  
Táto účasť na Kristovi spôsobuje v Pavlovi misijný zápal. A toto vedie aj dnes pápeža Františka 

k tomu, aby nás neustále povzbudzoval dať Kristovi väčší priestor v osobnom živote, rodinách a spoločnosti. 
Sám Ježiš nás vedie v pohľade na Desatoro od negatívnej formulácie k pozitívnej, a to cez slovník efektívnej 
lásky. Tá je naplnením a cieľom zákona. Dokonca aj zlaté pravidlo, ktoré je známe v negatívnej formulácii 
v Starom zákone: Čo sa nepáči tebe, nerob ani ty inému (Tob 4, 15), Ježiš sformuluje do pozitívnej 
podoby: Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci (Mt 7, 12). 

Často počúvané až banalizované slová o láske sú pre nás takým veľkým ideálom, že prízemnejšie 
príkazy Desatora nám odhalia realitu o tom, ako veľa nám ešte chýba k uskutočňovaniu týchto „cieľových 
príkazov“ či unikátneho nového prikázania: Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás (Jn 
13, 34).  
Keď príde za Ježišom mladík s otázkou, čo mu ešte chýba, veď zákon zachovával, Ježiš od neho žiadal 
predať všetok majetok a potom ho nasledovať. Boh však takéto požiadavky v rámci Desatora nezjavil. 
Prišli s Ježišom aj väčšie nároky na človeka?  

Desatoro je výbornou normou pre život. A ako to priamo dokladá Pavol v Liste 
Rimanom: Ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba 
samého (Rim 13, 9).  

Ako sa však dá láska prikázať? V staroveku bola láska (gr. agapé) nie až tak o cite, ale o efektívnom 
konaní a rešpekte voči osobe Boha a blížneho. 

Toto nejako tušil aj entuziastický bohatý mladík, ktorý túžil nielen nerobiť nič zlé, ale chce robiť viac 
dobra a žiť dokonalejšie. V jeho prípade však Ježiš upresní prekážku na ceste k dokonalosti a vzhľadom na 
jeho situáciu mu navrhne radikálnu voľbu, na ktorú však mladík nemá vnútornú silu a slobodu. 
Aké zmeny priniesol Ježiš?  

S Ježišom, jeho príkladom a obetavou láskou sa núka ľuďom hlbší pohľad na Zákon, ktorý si dovolí 
ako rabínsky učiteľ veľmi inovatívne vysvetľovať. Apeluje na vieru činnú v láske a do pozornosti dáva 
paradoxné postoje v blahoslavenstvách.  

Ježiš vyzýva svojich nasledovníkov na vyššiu spravodlivosť. Niektoré normy zákona dokonca zrušil, 
napríklad prax priepustného listu, ktorý diskriminoval ženu. Ruší zásadu v Mojžišovom zákone Oko za oko, 
zub za zub.  

Ježišove pohľady sú eschatologicky prelomové, je to dokonalá morálka, ktorá prikázania zvnútorňuje. 
Nenastoľuje nový spoločenský poriadok a politické zriadenie, ale vnútorne mení svojich učeníkov. Odlišnosť 
kráľovstva a jeho väčšej spravodlivosti v jednotlivcovi pretvára spoločenské vzorce správania. Tak však 
dokáže konať učeník, ktorý žije s pomocou, príkladom a milosťou Ježiša nastoľujúceho koniec časov. 
Sú všetky prikázania Desatora rovnako dôležité a závažné?  

Evidentne je určitá hierarchia, ktorá však priamo neodpovedá číslam. Prvé tri príkazy sa týkajú vzťahu 
k Bohu a majú prioritu, pričom sa na ne následne viaže ďalších sedem týkajúcich sa blížnych. Aj medzi 
blížnymi na prednostnom mieste figurujú rodičia.  

Posledné tri prikázania nie sú len dodatkom. Je z nich vidno, ako nepravdivé slovo či zlé túžby 
kauzálne podmieňujú tri vážne previnenia spojené s piatym, so šiestym a siedmym prikázaním. Krivé 
svedectvo na súde mohlo v staroveku pripraviť niekoho o život, túžba po žene blížneho môže muža ľahko 
priviesť k cudzoložstvu, túžba po majetku zase ku krádeži. 

Ježiš túto vnútornú logiku Dekalógu zachytil v Reči na vrchu a jeho druhej antitéze o cudzoložstve a 
hriešnom pohľade.  
Niektorí ľudia chápu Desatoro ako obmedzenie v ich slobode. Ako možno pochopiť tento zdanlivý 
paradox, že človek je slobodný len vtedy, keď si nebude robiť, čo chce?  

Desatoro je pre oslobodený ľud Izraela jedinečnou listinou slobôd a efektívnym návodom, ako si má 
uchovať Bohom darovanú slobodu. Je tu zrejmý vzťah milosti a zákona. Boh však neoslobodil ľud, aby si ho 
prikázaniami zviazal. Uctievanie Boha sa nemalo stať novým druhom otroctva, akýmsi „svätým otročením“, 
ktoré má vystriedať sekulárne otročenie faraónovi.  



Osobne ma fascinuje, že Jakub označuje Boží zákon a zvlášť príkaz lásky ako zákon slobody (Jak 2, 
12). Zákon umožňuje slobodu. Bežne nám zákon so slobodou nejde dokopy, a predsa ju však napomáha. 
Život jednotlivca i spoločenstiev sa podobne ako kolektívny šport odohráva v rámci limitov, ktoré umožňujú 
hráčom slobodne, kreatívne a v radosti z hry a zo spolupráce sa prejaviť. 
Boh nedal ľuďom Desatoro pre svoj úžitok, ale pre ten ich. Aký má teda človek z Desatora osoh? 

Sú to akési imperatívne mantinely, ktoré jednotlivca chránia pred zotročením a ľudským úpadkom 
v úcte karikatúr Boha. Príkazy však efektívne chránia aj druhých, napríklad pred otrockou prácou v sobotu, 
pred stratou života, poškvrnou manželstva, stratou majetku a cti.   

Dnešný človek si nahovára, že nehreší. O hriechu nechceme počúvať, samoľúby egoizmus nás vedie 
k sebeckým postojom. Desatoro jednoducho človeka imperatívnym spôsobom zastaví. Robí to spôsobom 
blízkym autoritatívnej výchove detí, ktorá je opakom nezúčastnenej výchovy. Varuje človeka pred zlom bez 
dlhého vysvetľovania, čím ho chráni pred sebectvom a hriešnymi túžbami.  
Mnohí sa neúnavne snažia o „aktualizáciu“ Desatora či modernú interpretáciu, teda prekrútenie jeho 
významu. V čom je sila Desatora, že je a bude nemenné, stále aktuálne a s večnou platnosťou?   

Je to staronová sila slova prameniaca v Bohu. Nová preto, že permanentne súvisí s charakterom 
a tendenciami človeka. Božie slovo, najmä právneho rázu, nás dosť často spochybní. Dovolí si to aj k 
emancipovanému modernému človeku, ktorý si bez Boha, a niekedy aj tých druhých, vystačí.  

Ľuďom sa nepáči ani direktívna či imperatívna povaha tohto starovekého triviálneho textu. Ambícia 
človeka po samostatnosti sa v konfrontácii s týmto obmedzujúcim slovom oslabuje.  

Obrat v správaní a pokánie, ku ktorému nás pobáda aj momentálna situácia spojená s covidom, nemá 
mať iba nejaký abstraktný či len ekologický charakter. Prehlbovanie života sa automaticky deje vo vzťahu 
k Bohu a vďaka väčšej pozornosti voči druhým cez spolucítenie s nimi. Toto všetko poskytuje účinnú 
protilátku na sebareferencialitu jednotlivca i spoločenstiev. V silne prítomnom individualizme a povrchnosti 
v spoločnosti má slovo Desatora permanentný náboj. 

           zdroj: svetkrestanstva.postoj.sk 
 
 

100. ROKOV SLOVENSKEJ PROVINCIE  
DCÉR KRESŤANSKEJ LÁSKY SV. VINCENTA DE PAUL 

Drahí farníci. Naša Slovenská provincia Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, nazývaných 
„Vincentky“ si v tomto roku pripomína 100. výročie od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sme s pätnástimi 
ochotníckymi hercami z farnosti pripravili divadelné predstavenie, ktorého premiéra bola v Nitre 14. mája 
t.r.. V Lokci sme mali možnosť za účasti príbuzných „hercov“, duchovných otcov farnosti, p. riaditeľa školy, 
rôznych našich dobrodincov a sympatizantov vystúpiť s týmto predstavením v nedeľu 26. júna t.r..  

Divadelné predstavenie zachytáva obdobie z roku 1922, kedy v povojnových pomeroch vznikala naša 
provincia. Príbeh začína príchodom prvých predstavených z Maďarska na Slovensko. Postupne uvádza 
diváka do rôznych situácií, ktoré stáli pri zrode novej provincie a ťažkostí, s ktorými museli zápasiť a ktoré 
naši predstavení zverovali k ochrane sv. Jozefa. Hlboká viera a dôvera v neustálu Božiu Prozreteľnosť ako 
aj hľadanie Božej vôle sa odzrkadľuje v jednotlivých dejoch.  

Predstavenie sme pripravovali takmer 1 rok, vystúpilo v ňom 15 ochotníckych hercov, ktorým aj touto 
cestou vyslovujeme srdečnú vďaku za ich čas, ochotu a spoluprácu, ktorú sme pociťovali pri každej skúške. 
Zároveň ďakujeme aj p. starostovi za prepožičanie priestorov pri skúškach, našej p. Marte, ktorá s veľkou 
láskou a precíznosťou pripravila rúcho, ktoré v tej dobe nosili naše sestričky, p. farárovi za jeho duchovnú 
oporu a priazeň, mladým pri príprave predstavenia a všetkým, ktorí prišli podporiť našu službu vo farnosti. 
Nech je za všetko oslávený Trojjediný Pán Boh.  

Komunita sestier Vincentiek z Lokce. 


