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FARSKÉ OZNAMY (17.7.2022 – 24.7.2022) 
16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
18.7.2022 

Pondelok 16. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ z rod. Kramarčík, 
Adamec a Tomulec  

*** 

UTOROK 
19.7.2022 

Utorok 16. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Vladimír a Ján 

16:30 
+ z rod. Grebáč č. 95  

STREDA 
20.7.2022 

Streda 16. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

7:00 
na úmysel kňaza 

*** 

ŠTVRTOK 
21.7.2022 

Štvrtok 16. týždňa v Cezročnom 
období, féria  

!!! 17:00 !!! 
BPZ pre Jozefa Kramarčíka 

(70 r. ž.) 
*** 

PIATOK 
22.7.2022 

SV. MÁRIE MAGDALÉNY 
sviatok 

18:00  
+ Anton, Žofia a Anton 

Adamec 

16:30 
+ Mária a Michal Jadroň 

SOBOTA 
23.7.2022 

SV. BRIGITY, REHOĽNÍČKY, 
PATRÓNKY EURÓPY, sviatok  
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

18:00 
BPZ pre Zdenka (60 r. ž.) 

a Zdenka (30 r. ž.) 
*** 

NEDEĽA 
24.7.2022 

17. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ STARÝCH RODIČOV A 
SENIOROV 

7:30 
na úmysel darcu 

9:00 
+ Vladimír a Ján 

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. 26: vedúca p. Banasová Magda. PBZ  
3. Na kostol darovali z krstu Tamary Bakaľovej a Kimberly Hallovej po 50,- € a mladomanželia Vlčekovci 

50,- €. PBZ. 
4. Na budúcu nedeľu je Svetový deň starých rodičov a seniorov. Pri tejto príležitosti budeme pri 

všetkých nedeľných sv. omšiach udeľovať pomazanie chorých starým rodičom a seniorom. V tento 
deň je  možné získať úplné odpustky. Tieto odpustky možno tiež venovať na spôsob príhovoru aj dušiam 
v očistci. Podmienky získania odpustkov sú nasledovné:  spoveď, sväté prijímanie a modlitba na 
úmysel sv. Otca. Odpustky môžu získať: 
 starí rodičia, seniori a všetci veriaci, ktorí sa dňa 24. júla 2022 ... zúčastnia na sv. omši, ktorá sa 

slávi z príležitosti tohto dňa; 
 veriaci, ktorí "osobne alebo virtuálne, prostredníctvom komunikačných prostriedkov, venujú určitý 

primeraný čas návšteve svojich starých bratov a sestier..." 
 "chorí starí a všetci, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu odísť z domu .... ak s odvrátením sa od 

akéhokoľvek hriechu a úmyslom splniť hneď ako budú môcť tri zvyčajné podmienky, duchovne 
sa pripoja k posvätným sláveniam Svetového dňa a obetujú svoje modlitby a bolesti alebo 
ťažkosti svojho života milosrdnému Bohu..." 

Z toho dôvodu budeme počas týždňa vysluhovať pol hodiny pred sv. omšou sv. spoveď. 

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

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



5. 30. júla je liturgická spomienka na bl. Zdenku, ktorej relikvia sa nachádza vo farskom kostole. Preto sa 
začneme pripravovať na túto spomienku novénou, ktorá sa začne vo štvrtok 21.7. 

6. Farnosť Krivá na Orave vás pozýva na Duchovné stretnutie s blahoslavenou Zdenkou Schelingovou 
od štvrtka 28. júla do nedele 31. júla. Priebeh duchovného programu nájdete na nástenke.  

7. Srdečne vás pozývame na farskú púť do Krivej k bl. Zdenke vo štvrtok 28. júla. Odchod autobusu 
bude o 16:15 hod. z pod kostola v Lokci a následne z Ťapešova od autobusovej zástavky. Cena púte je 
5,- €. Zapísať sa môžete na pripravený papier vzadu v kostole. 

8. Pozývame vás na hudobný festival Verím Pane, ktorý bude v Námestove od 22.7. do 24.7.2022. Bližšie 
informácie nájdete na plagáte alebo na webstránke: verimpane.sk 
 

PRI NOHÁCH BOHA 
Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Lk 10, 38 – 42) opisuje Ježišovu návštevu v dome Marty a jej 

sestry Márie. Kým Marta mala plno práce s obsluhou, Mária si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo.  
Evanjelista Lukáš nepodáva bližšie geografické údaje. Uvádza iba, že „Ježiš vošiel do ktorejsi 

dediny“. Ježiš vyučuje a koná mocné skutky stále vo vedomí cesty do Jeruzalema, ktoré je miestom jeho 
utrpenia a zmŕtvychvstania. Z Jánovho evanjelia sa dozvedáme, že išlo o Betániu, ktorá leží len asi 3 km od 
Jeruzalema na druhej strane Olivovej hory. Marta a Mária mali ešte brata Lazára, ktorého Pán Ježiš vzkriesil 
z mŕtvych (porov. Jn 11, 1).  
Pohostinnosť  

Hebrejské meno „Marta“ znamená „pani.“ Mohlo to znamenať, že Marta bola niečo ako „pani 
domu/domácnosti“, lebo aj v Jánovom evanjeliu v 12,2 sa spomína, že Lazár pripravil hostinu, pri ktorej 
Marta obsluhovala.   

Starozákonná kniha Genezis uvádza známy príbeh o pohostinnosti Abraháma, ktorý vo svojom stane 
prijme a postará sa o troch neznámych pocestných, v ktorých k Abrahámovi prichádza samotný Boh a 
zvestuje narodenie syna Izáka jeho manželke Sáre (porov. Gn 18). V židovskom náboženstve sa pohostinnosť 
vysoko cenila. Podobne aj kresťanstvo vníma pohostinnosť ako dôležitú kresťanskú čnosť. Možno aj preto 
vzniklo príslovie: „Hosť do domu, Boh do domu.“  
Sestry, nie súperky  

Marta a Mária nie sú súperky, ale sestry. Preto význam celej udalosti nie je postaviť do protikladu 
„pohostinnosť“ a „počúvanie Pánovho slova“ akoby šlo o dva nezmieriteľné postoje, ktoré sa navzájom 
vylučujú. Minulú nedeľu sme počuli o znalcovi zákona, ktorý prišiel za Ježišom, aby ho pokúšal (Lk 10, 25). 
Úplne odlišný prístup ponúka Marta, o ktorej evanjelista hneď v prvej vete nášho úryvku hovorí, že prijala 
Ježiša do svojho domu (Lk 10, 38). Pán Ježiš je pútnikom aj v našich časoch. Aj v našich časoch je na ceste, 
ktorá vedie na Kalváriu. Ešte niekoľko desaťročí dozadu, bol kríž na stene v každej domácnosti, vo verejných 
inštitúciách a na verejných priestranstvách naprieč Európou. Nešlo o prejav estetického cítenia, ale o 
stotožnenie sa, prihlásenie sa k hodnotám Krista. Dnes sme vyprázdnili Kristov kríž. Možno ešte niekde ho 
bránime ako umeleckú pamiatku. Sme pripravení a ochotní ako Marta prijať Krista, tzn. jeho učenie a príklad, 
v našich príbytkoch, v našej spoločnosti? 
Vzácna prítomnosť   

Sadnúť si Pánovi k nohám a počúvať jeho slovo, je to, čo nevyhnutne potrebujeme v živote. Sadnúť 
si k nohám je pozícia učeníka, tzn. toho, kto chce nasledovať svojho Majstra, kto ho uznáva, ako svojho 
Učiteľa. Kto si sadá Pánovi k nohám, ten vyznáva najväčšie prikázanie: Milovať Boha z celého svojho srdca, 
z celej svojej duše, zo všetkých síl a z celej svojej mysle. Žiaľ, žijeme v dobe, ktorá od Krista požaduje, 
aby si On sadol k našim nohám a počúval nás.  

Šesť dní pred Ježišovou poslednou Veľkou Nocou sa udialo v dome Marty, jej sestry Márie a brata 
Lazára niečo zvláštne. Mária vzala libru (= cca 320 gramov) vzácneho nardového oleja a pomazala Ježišove 
nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi (porov. Jn 12, 3). Pohoršený Judáš odhadol cenu oleja na približne 
300 denárov, tzn. išlo o celoročný plat bežného robotníka v Ježišovej dobe na území Svätej zeme. Judáš 
vyčítal Márii, že peniaze za olej mohli byť použité pre chudobných. Mária, ktorá natrela Pánovi nohy, je tá 
istá Mária z dnešného úryvku, ktorá si sadla k Ježišovým nohám, aby ho počúvala. Rozumieme tomuto 



gestu? Ježišova prítomnosť a jeho slovo je vzácnejšie ako naše celoročné príjmy. Ježišova prítomnosť a jeho 
slovo je vzácnejšie ako všetky charitatívne diela v prospech chudobných. Ak v našich úmysloch pomoci 
druhému nie je myšlienka, že v tom najmenšom a najúbohejšom je prítomný samotný trpiaci Kristus, že 
každý je stvorený na Boží obraz, našim humanitárnym prejavom chýba skutočný základ.    
Máriina voľba  

Vráťme sa ešte k jej sestre Marte. Slovenský text prekladá Ježišove slová: „Mária si vybrala lepší 
podiel...“ (Lk 10, 42). Grécky text a podľa toho aj mnohé zahraničné preklady uvádzajú správne: „Mária si 
vybrala dobrý podiel...“ Starostlivosť Marty nie je ponížená. Ostáva záväzkom a chvályhodným prejavom 
úcty k pocestnému. Pán Ježiš však povyšuje Máriino rozhodnutie. Evanjelista Lukáš mohol napísať: „Mária 
si sadla Ježišovi k nohám“, ale on napísal: „sadla si Pánovi k nohám“. Slovo  „Pán“ – v gréčtine „Kýrios“ je 
v biblickom slovníku označenie, ktoré sa používa pre Boha. Lukáš chce pripomenúť, že v prípade Ježiša 
Krista nejde o výroky ušľachtilého človeka, ctihodného mudrca. Ide o čosi zásadné a podstatné. Mária 
si sadá, aby počúvala Božie slovo, lebo si sadá k nohám samotného Boha. Pri každej svätej omši sa číta 
Sväté písmo. Pri každej svätej omši zaznie zvolanie: „Počuli sme Božie slovo“, „Počuli sme slovo Pánovo.“ 

Čas strávený pri nohách nášho Pána v modlitbe, na svätej omši, pri čítaní Svätého písma a pod., 
nie je stratený čas. Je to čas s Bohom. Pán chváli Máriu, že si vybrala dobrý podiel. Nešlo o donútenie, ale 
o jej voľbu. Platí to aj o našich životoch.  
autor: František Trstenský                zdroj: postoj.sk 
 

PREČO ČÍTAŤ BIBLIU? 
   
 
 

Biblia je azda najznámejšie a najčítanejšie dielo v 
dejinách. Položme si jednoduchú otázku: Prečo by sme ju 
mali čítať? Nie je zastaralá? Môže nám ľuďom 21. storočia 
ešte niečo povedať? Ponúkam svoju skromnú úvahu. 
 
 
 
 

1. Biblia hýbala dejinami  
Biblia inšpirovala mnohých k veľkým a hrdinským činom. Spomeniem napríklad Williama Wilberforca - 

bojovníka proti otroctvu, ktorý sa nechal inšpirovať evanjeliovou rovnosťou. Podobne pre Martina Luthera 
Kinga bola Biblia hnacím motorom v zápase o spravodlivosť. A práve vôňa Písma priviedla Augustína k 
obráteniu a k životu biskupa, ktorého diela formovali myslenie západnej civilizácie. Svätci postavili svoj 
život na pevnom biblickom základe. Ich príklad a svedectvo pomohlo reformovať Cirkev a spoločnosť - 
neraz zmietanú všemožnými búrkami. Na druhej strane, žiaľ mnohí Bibliu aj prekrúcali a používali ako 
ospravedlnenku pre svoju vlastnú zvrátenosť. Bolo by však nespravodlivé obviňovať z toho Bibliu ako takú. 
Biblia neraz v spoločnosti vyvolala revolúciu - nie však zbraňami a násilnymi prevratmi, ale tichou a 
trpezlivou premenou najprv sŕdc jednotlivcov a potom aj spoločenských štruktúr.  

2. Biblia obsahuje bohaté dejinné, jazykové, kultúrne a literárne dedičstvo  
Biblia je bohatou knižnicou s rôznymi žánrovým materiálom. Aj preto má potenciál osloviť ľudí s rôznou 

mentalitou a rôznym zameraním. Biblia sa na prvý pohľad môže javiť ako nezmyselná zlátanina plná 
protirečení. No ak začneme študovať jej vznik, vývoj a kontext v ktorom bola napísaná, jej nezmyselnosť sa 
postupne vytráca. Dôležité je študovať napríklad pôvodné jazyky Biblie (hebrejčinu, aramejčinu a gréčtinu). 
Práve tým, že porozumieme týmto jazykom - lepšie pochopíme posolstvo daného textu. Moderná archeológia 
a prírodné vedy postupne rozbili predstavu, že Biblia je studnicou vedeckého poznania. Biblia skutočne nie 
je učebnica biológie a ani kronikársky záznam v modernom slova zmysle. Biblia bola napísaná pre ľudí 



staroveku, ktorým dnešné spôsoby nazerania na svet neboli vôbec známe. A práve aj preto štúdium dejinno-
kultúrneho kontextu nám môže osvetliť, že čo nám dnes nedáva zmysel - minulým ľuďom zmysel dávalo a 
v konečnom dôsledku bola to pre nich jediná zrozumiteľná logika. Toto je jeden z kľúčov k tomu aby sme 
Bibliu mohli správne pochopiť a aktualizovať do našich životov. Štúdium Biblie nie je ľahké, no čo je 
jednoducho a ľahko dosiahnuteľné, to si človek spravidla neváži a neprináša mu trvalý úžitok.       

3. Biblia vypovedá veľa o človeku 
Človek, ktorý číta Bibliu môže spoznať seba samého. Ako to? Keď študujeme životné príbehy Abraháma, 

Mojžiša, Dávida či Petra veľmi skoro môžeme prísť na to, že neide o úplne nám neznáme osudy. Hoci ide o 
postavy pre nás časovo veľmi vzdialené, ľudská povaha ostáva veľmi podobná - či už v staroveku alebo v 
noveveku. V ich životoch sa veľmi často ozrkadľujú naše životné príbehy, radosti a úzkosti, víťazstvá aj 
pády. A práve zo životov biblických postáv si môžeme vziať ponaučenie pre nás. Posilu v súženiach a útechu 
v pádoch. Biblia veľmi realisticky opisuje ľudskú povahu - takú aká je. Opisy rôznych intríg, vojen a 
zlomyseľnosti nás môžu vydesiť, no zároveň usvedčiť a zobudiť- častokrát v našich srdciach vládne podobná 
klíma ako v srdciach postáv Biblie. V biblických knihách, hlavne v múdroslovných knihách Starého zákona 
nájdeme veľa životnej múdrosti. Obsahujú napomenutia, povzbudenia a praktické rady. Biblická múdrosť je 
podstatne iná než múdrosť svetská. Kým múdrosť Biblie vedie k pokoju a k pokore, múdrosť tohto sveta 
častokrát k uponáhľanosti a k nadutosti. Myslím si, že práve tieto knihy (napr. Kniha Kazateľ alebo Kniha 
Prísloví) môžu osloviť aj neveriacich ľudí. Biblia je zároveň záznamom chodenia jedného národa s Bohom. 
Biblický človek vyjadruje Bohu svoje vďaky, chvály ako aj odprosenia a ľútosť.  

4. Biblia vypovedá niečo o Bohu 
Prečo len niečo? Pretože keby chcel Boh zdieľať všetko zo svojho charakteru jedna Biblia by na to 

nestačila. Biblia obsahuje toľko z Božieho srdca, koľko na našej životnej púti potrebujeme. Práve vďaka 
Biblii môžeme spoznať aký Boh je. Biblia je svedectvom - svedectvom o tom, že Boh neostal chladnou 
entitou, ktorá naštartovala proces stvorenia a ponechala človeka napospas jeho vlastnému osudu. Boh sa 
práve vďaka Biblii prilížil k človeku - urobil to hlavne v osobe Ježiša Krista. Ako zamilovaný chlapec, ktorý 
sa postupne dáva spoznať dievčine do ktorej je zahľadený. Správny muž urobí prvý krok a trpezlivo čaká na 
odpoveď. Podobne koná aj Boh. Čaká na našu spätnú väzbu. A Biblia je svedectvom Božej vášnivej aktivity 
a postupnej výchovy. Zároveň svedectvom (častokrát) našej pasivity, hluchoty a slepoty. Zaznamenáva Božie 
zázraky a zaroveň aj to ako ľahko človek na tieto zázraky zabúda a skĺzava do nevery. No Boh sa nenechal 
odradiť a neprestane bojuje o ľudské srdce, ktoré sa už na začiatku od Neho vzdialilo. Biblia je komunikačný 
kanál medzi Bohom a človekom. Boh sa hlavne cez Bibliu prihovára k človeku. Dešifrovať tento Jeho signál 
sme schopní iba s Jeho pomocou - v modlitbe a v tichu. Samozrejme, ak chceme a máme otvorené oči a 
srdce. Ak chceme môžeme mať s Bohom trpezlivosť a čakať na odpovede na naše otázky. Často sa stáva, že 
Boh takto formuje našu trpezlivosť v tejto netrpezlivej dobe. Alebo môžeme všetko len hneď ofrflať a 
poprieť.  

5. Biblia - praktický návod ako sa dostať do neba 
Biblia je kompasom k pravému šťastiu. Biblia sleduje ešte vyšší cieľ ako pozemské šťastie. Naznačuje, 

že Boh sa o človeka stará a chce mu také dobro, ktoré prevyšuje jeho chápavosť. Boh nám vďaka Biblii 
vytyčuje cestu po ktorej máme kráčať ak chceme prísť k bráne neba. Podáva nám pomocnú ruku. Nie je to 
síce ľahká a pohodlná cesta, no je to cesta života. Boh nám cez Bibliu poskytuje všetku múdrosť a pokyny 
(napr. Desatoro) potrebné k tomu aby sme na svojej životnej ceste nezablúdili ale aby sme kráčali 
chodníčkami na konci ktorých definitívne spočinieme v Jeho náručí.   
V Druhom liste Timotejovi môžeme nájsť krásnu pasáž, ktorá v troch vetách zosumarizovala zámer celej 
Biblie: „Od útleho detstva poznáš sväté Písma. Tie ti môžu dať múdrosť, ktorá vedie k spáse skrze vieru v 
Krista Ježiša. Celé Písmo je vnuknuté Bohom a užitočné na učenie, na karhanie, na naprávanie a na výchovu 
v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý, pripravený na každé dobré dielo.“ (2 Tim 3,15-17) 
Namiesto záveru ...  

„Vezmi a čítaj“ (svätý Augustín) 
autor: Erik Dujava                  zdroj: postoj.sk 


