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FARSKÉ OZNAMY (24.7.2022 – 31.7.2022) 
17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
25.7.2022 

SV. JAKUBA, APOŠTOLA 
sviatok 

18:00 
+ Miroslav, Žofia, Ľudovít 

Grenčík a rodičia  

16:30 
+ Angela, Vendelín, Ján 

Košút 

UTOROK 
26.7.2022 

Sv. Joachima a Anny, rodičov 
Panny Márie, spomienka 

18:00 
+ Alena Medvecká (1. výr.) 

František a rodičia 
 *** 

STREDA 
27.7.2022 

Sv. Gorazda a spoločníkov 
spomienka 

18:00 
BPZ pre Gabrielu (50 r. ž.) 

16:30 
+ Mária a Jaroslav Makúch 

ŠTVRTOK 
28.7.2022 

Štvrtok 17. týždňa v Cezročnom 
období, féria  

7:00 
+ Július Kramarčík  

(30. deň) 
*** 

PIATOK 
29.7.2022 

Sv. Marty, Márie a Lazára 
spomienka 

7:00  
na úmysel kňaza 

*** 

SOBOTA 
30.7.2022 

Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, 
panny a mučenice, ľub. spomienka  
 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

7:00 
+ Jozef, Paulína Trulík a 

rodičia 
*** 

18:00 
+ Jozef Maslan (1. výr.), 

Jozef a Jolana 

NEDEĽA 
31.7.2022 

18. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
za ľud farnosti 

9:00 
+ Mária a Ignác Prčina 10:30 

BPZ pre Pavla s rod.  
(50 r. ž.) 

 

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. 27: vedúca p. Kušnieriková Marcelka. PBZ  
3. Na kostol darovali rodičia prvoprijímajúcich detí z Ťapešova 100,- €. PBZ. 
4. Dnes bude v Lokci pobožnosť ku cti bl. Zdenky (novéna) o 14:00 hod. 
5. V sobotu 30.7. je liturgická spomienka na bl. Zdenku. Sv. omša ku cti bl. Zdenky bude ráno o 7:00 

hod. Po skončení sv. omše bude možnosť individuálneho uctenia relikvie bl. Zdenky.  
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. V sobotu 6. augusta sa v Zákamennom uskutoční Pamätný deň smrti Božieho sluhu biskupa Jána 
Vojtaššáka. O 9:30 hod. začne vo Farskom kostole Fatimská pobožnosť a o 10:30 hod. bude nasledovať 
sv. omša. Ďalšie informácie nájdete na nástenke. 
 

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

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



PANE, NAUČ NÁS MODLIŤ SA! 
Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Lk 11, 1 – 13) prináša Ježišovu odpoveď na žiadosť učeníkov, 

aby ich naučil modliť sa. Pán ich naučil modlitbu Otčenáš.  
Učeníci žiadajú svojho Učiteľa: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“ (Lk 11, 

1) Táto prosba vychádza z ich poznania, z ich dôvery a presvedčenia, že Ježiš je Boží Syn, že žije v Božej 
blízkosti a pozná, čo je Bohu milé a čo on chce, aby sme ho prosili. Ježiš ich učí novú modlitbu, ktorú dovtedy 
nepoznali. Je odlišná od modlitieb ostatných učiteľov, od židovských rabínov, od Jána Krstiteľa. Je totiž 
modlitbou tých, ktorí sa rozhodli nasledovať Ježiša Krista, a každý, kto ju vyslovuje, zapája sa do rozhodnutia 
byť jeho učeníkom. V multikulturálnom svete je Pánova modlitba identitou a hodnotovým rebríčkom 
kresťanov.  
Hlavné témy  

Všimnime si najskôr tie témy, ktoré v Otčenáši chýbajú. Nespomína sa Izrael, Mojžišov zákon ani 
obriezka. Neuvádzajú sa zázraky či uzdravenia. Ježiš nehovorí o kríži a zmŕtvychvstaní. Jednako Otčenáš 
označujeme výrazom Pánova modlitba. Nie je to len preto, že pochádza od Pána Ježiša, ale na prvom mieste 
je jeho modlitbou. Vyjadruje totiž celú skúsenosť Ježišovho pozemského života. Uvažujme, ktoré slová do 
nej Kristus vložil: Otče, kráľovstvo, vôľa, chlieb, odpustenie, vina, pokušenie. Toto sú kľúčové slová celého 
Kristovho evanjelia a chcel, aby sa stali nosnými témami aj jeho nasledovníkov.   
Pokušenie zovšednenia  

Otčenáš je testom kvality a spovedným zrkadlom všetkých našich modlitieb. Môžeme o ňom 
povedať, že je školou modlitby a školou celého nášho života. Asi žiadna iná modlitba nie je tak známa ako 
Otčenáš, ale, žiaľ, žiadna iná nie je ani tak povrchne prednášaná. Koľkokrát sa už stalo, že sme ju 
mechanicky odrecitovali bez uvedomenia si, aké vážne slová v nej vlastne vyslovujeme. 
Dve verzie  

Zachovali sa nám dve verzie Pánovej modlitby. Jedna je v Matúšovom a druhá v Lukášovom 
evanjeliu. Matúšova verzia je dlhšia. Nedeľný úryvok prináša kratšiu Lukášovu verziu. Pri porovnaní 
Matúšovho a Lukášovho evanjelia si uvedomujeme, že Otčenáš je vložený do rozdielneho kontextu. 
Znamená to, že evanjelisti prijali Pánovu modlitbu ako vzácnu perlu, ale každý z nich ju vybral a následne 
vložil do odlišnej „schránky“, než v ktorej  ju pôvodne vyriekol Pán Ježiš. Teraz sa pozrime na kontext, do 
ktorého je v Lukášovom evanjeliu Pánova modlitba vložená.  
Ježiš – vzor modlitby   

Evanjelista Lukáš vo svojom spise často zdôrazňuje, že Ježišovo verejné účinkovanie bolo 
popretkávané modlitbami predovšetkým na osamelých miestach. Učeníci videli Ježiša pri modlitbe a zatúžili 
sa modliť tak ako on. Spomínajú Jána Krstiteľa, ktorý naučil svojich učeníkov modliť sa. Nevieme, akú 
modlitbu naučil Ján Krstiteľ svojich učeníkov.   

Prosba Ježišových učeníkov je zvláštna, veď židovské náboženstvo poznalo veľké množstvo 
modlitieb. Môžeme povedať, že židovský národ je národom modlitby. Spomeňme si na starozákonné žalmy, 
ktorých je 150 a ktoré sú „školou“ modlitby aj pre nás. Ježiš nezopakoval nejakú modlitbu zo Starého zákona, 
ale odovzdal svojim učeníkom novú modlitbu. Kristova náuka nie je jednoduchým pokračovaním toho, čo 
tu už bolo, ale prináša aj radikálne niečo nové. Jeho nasledovníci tvoria nové spoločenstvo s jedinečným 
prístupom k Bohu Otcovi. Tento prístup však nie je nezávislý, ako to každý cíti alebo ako sa každému zachce. 
Vždy vychádza z nasledovania vzťahu Ježiša k Otcovi.   

Pochopiť hĺbku Pánovej modlitby je možné len hlbokým nasledovaním samotného Krista. Jedno od 
druhého nie je možné oddeliť. Náš vzťah k Otcovi vždy prechádza cez Syna. Môžeme povedať, že Otčenáš 
sa modlíme „skrze Krista, s Kristom a v Kristovi“. 
Nebojme sa prosiť  

Otázka učeníkov obsahuje dve pohnútky, ktoré ich pobádajú žiadať: „Nauč nás modliť sa!“ Prvou je 
samotný Ježišov príklad a druhou postoj učeníctva, ktorý sa vyznačuje snahou napodobniť svojho majstra vo 
všetkom, teda aj v spôsobe modlitby. Ide o jednotu a identitu, ako aj o poslanie a cieľ tohto nového 
spoločenstva, ktoré sa formuje okolo osoby Božieho Syna a ktoré je vyjadrené Pánovou modlitbou.        



Čisto prosebná modlitba Otčenáš mohla vyvolávať výhrady, či sa smie človek priam až trúfalo 
a neodbytne obracať na Boha iba so samotnými žiadosťami. Preto aj Lukáš vytvoril isté predĺženie Otčenáša, 
za ktorý vložil podobenstvo o neodbytnom človeku, ktorý uprostred noci prosí priateľa o pomoc (Lk 11,5-
8). Podobenstvo je uistením pre poslucháčov, aby sa nebáli prosiť, hľadať a klopať na dvere Božieho 
milosrdenstva, lebo taká je vôľa nebeského Otca. Celý kontext modlitby je zakončený Ježišovým 
zvolaním: „Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha 
Svätého tým, čo ho prosia!" (Lk 11,13) Zmienka o Duchu Svätom upriamuje pozornosť na podstatu, tzn., čo 
by malo byť skutočným obsahom našich modlitieb – prosba o Ducha Svätého.  
autor: František Trstenský                zdroj: postoj.sk 
 

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA PRI PRÍLEŽITOSTI  
2. SVETOVÉHO DŇA STARÝCH RODIČOV A SENIOROV 

Drahí moji! 
Verš 92. žalmu „ešte aj v starobe budú prinášať ovocie“ je dobrou správou, skutočným „evanjeliom“, 

ktoré môžeme ohlásiť svetu pri príležitosti 2. svetového dňa starých rodičov a seniorov. Protirečí totiž 
zmýšľaniu sveta o tomto období života; no protirečí aj rezignovanému postoju niektorých z nás starších, ktorí 
majú len malú nádej a od budúcnosti už nič neočakávajú. 

Mnohým naháňa staroba strach. Považujú ju za istý druh choroby, ktorej je najlepšie sa vyhýbať. 
Myslia si: starí ľudia – to nie je naša starosť, mali by zostať čo najďalej, možno spoločne v inštitúciách, ktoré 
sa o nich postarajú a uchránia nás, aby sme sa nemuseli zaťažovať ich problémami. To je „kultúra 
vyraďovania“: mentalita, ktorá umožňuje myslieť si, že sme iní ako títo najslabší a že sa nás ich krehkosť 
netýka; predstavovať si, že cesty, po ktorých kráčame „my“ a „oni“ sú oddelené. V skutočnosti je však dlhý 
život požehnaním, ako nás učí Písmo, a starí ľudia nie sú vydedenci, od ktorých sa treba vzdialiť, ale živé 
znamenia Božej dobroty, ktorá daruje život v hojnosti. Požehnaný dom, v ktorom býva starý človek! 
Požehnaná rodina, ktorá si ctí svojich starých rodičov! 

Staroba je obdobím života, ktoré nie je ľahké pochopiť ani pre tých, ktorí ho už prežívajú. Hoci 
prichádza po dlhej ceste, nik nás na ňu nepripravil; zdá sa, že nás takmer zaskočila. Najrozvinutejšie 
spoločnosti venujú tomuto veku veľa prostriedkov, ale nepomáhajú nám ho chápať: ponúkajú programy 
pomoci, ale nie životné projekty. Preto je ťažké hľadieť do budúcnosti a nájsť horizont, ku ktorému by sme 
mali smerovať. Na jednej strane sme v pokušení odháňať starobu tým, že skrývame vrásky a predstierame, 
že sme stále mladí, na druhej strane sa zdá, že nám neostáva nič iné, len žiť rozčarovaní, zmierení s tým, že 
už nemáme, aké „ovocie prinášať“. 

S odchodom do dôchodku a osamostatnením sa detí miznú dôvody, pre ktoré sme dosiaľ museli 
vynakladať toľko síl. Zistenie, že nám ubúdajú sily či príchod choroby môže otriasť našimi istotami. Zdá sa, 
že svet so svojím rýchlym tempom, s ktorým len ťažko dokážeme udržať krok, nám nedáva inú možnosť, 
ako vnútorne prijať myšlienku, že sme vyradení. A tak sa k nebu vznáša modlitba žalmu: „Neodožeň ma v 
čase staroby, neopusť ma, keď mi sily ochabnú“ (71, 9). 

No ten istý žalm – ktorý pátra po Pánovej prítomnosti v každej etape nášho života – nás pozýva, aby 
sme neprestali dúfať: aj keď príde staroba a šediny, Boh nám stále dáva život a nedovolí, aby nás premohlo 
zlo. Dôverujúc v neho nájdeme silu neprestajne ho chváliť (porov. v. 14 – 20) a objavíme, že starnutie nie je 
len prirodzeným chátraním tela alebo neodvratným plynutím času, ale je darom dlhého života. Starnutie nie 
je odsúdením, ale požehnaním! 

Preto sa musíme mať na pozore a naučiť sa aktívne prežívať starobu aj z duchovného hľadiska, 
pestovať svoj vnútorný život vytrvalým čítaním Božieho slova, každodennou modlitbou, prijímaním sviatostí 
a účasťou na liturgii. A zároveň s naším vzťahom k Bohu máme pestovať aj naše vzťahy s druhými: 
predovšetkým s rodinou, deťmi, vnúčatami – tým, že im ukážeme svoju náklonnosť a starostlivosť –. ale aj 
s chudobnými a trpiacimi ľuďmi, ktorým máme byť nablízku konkrétnou pomocou a modlitbou. To všetko 
nám pomôže, aby sme sa necítili len ako diváci v divadle sveta, nesedeli len na verande alebo nepozerali z 



okna. Naopak, keď vycibríme svoje zmysly na rozpoznávanie Pánovej prítomnosti, budeme ako „zelené olivy 
v Božom dome“ (porov. Ž 52, 10), budeme môcť byť požehnaním pre tých, ktorí žijú vedľa nás. 

Staroba nie je zbytočným časom, v ktorom treba „stiahnuť veslá do člna“, ale je obdobím, v ktorom 
môžeme prinášať ovocie: čaká nás nové poslanie, ktoré nás pozýva hľadieť do budúcnosti. „Osobitná 
vnímavosť nás starých ľudí na prejavy pozornosti, myšlienky a city, ktoré nás robia ľuďmi, by sa mala 
nanovo pre mnohých stať povolaním. A bude to zo strany starších ľudí vedomé rozhodnutie z lásky k novým 
generáciám.“ To je náš príspevok k revolúcii nežnosti, k tej duchovnej a neozbrojenej revolúcii, ktorej 
protagonistami sa môžete stať aj vy, milí starí rodičia a seniori. 

Svet prežíva ťažké obdobie, ktoré najprv poznačila nečakaná a zúrivá búrka pandémie, a potom vojna, 
ktorá v celosvetovom meradle škodí mieru aj rozvoju. Nie je náhodou, že vojna sa vrátila do Európy v čase, 
keď vymiera generácia, ktorá ju zažila v minulom storočí. A tieto veľké krízy nás môžu znecitliviť voči 
skutočnosti, že existujú aj iné „epidémie“ a ďalšie rozšírené formy násilia, ktoré ohrozujú ľudskú rodinu a 
náš spoločný domov. 

To všetko nás upozorňuje na potrebu hlbokej zmeny, obrátenia, ktoré demilitarizuje srdcia a vedie nás 
k tomu, aby sme druhých vnímali ako bratov a sestry. A my, starí rodičia a seniori, máme veľkú 
zodpovednosť: naučiť ženy a mužov našej doby, aby sa na druhých pozerali s rovnakým pochopením a 
láskavým pohľadom, s akým hľadíme na svoje vnúčatá. My sami sme sa zdokonaľovali v ľudskosti 
starostlivosťou o druhých a dnes môžeme byť učiteľmi takéhoto pokojného spôsobu života, ktorý je pozorný 
voči najslabším. Tento postoj môže byť mylne považovaný za slabosť alebo rezignáciu, ale budú to práve 
tichí, nie agresívni a násilnícki, ktorí budú dedičmi zeme (porov. Mt 5, 5). 

Jedným z plodov, ktoré máme prinášať, je starostlivosť o svet. „Všetci sme sedeli na kolenách starým 
rodičom, ktorí nás držali v náručí.“ Dnes je však čas, aby sme – konkrétnou pomocou alebo len modlitbou – 
spolu s našimi vnúčatami držali na kolenách aj mnohé iné vystrašené vnúčatá, ktoré ešte nepoznáme a ktoré 
možno utekajú pred vojnou alebo trpia v dôsledku vojny. Nosme vo svojom srdci – ako svätý Jozef, ktorý 
bol nežným a starostlivým otcom – deti na Ukrajine, v Afganistane, Južnom Sudáne... 

Mnohí z nás dozreli k múdremu a pokornému poznaniu, ktoré svet tak veľmi potrebuje: že sa 
nespasíme sami, ale že šťastie je chlieb, ktorý jeme spoločne. Svedčme o tom pred tými, ktorí si namýšľajú, 
že osobné naplnenie a úspech nájdu v konflikte. Každý, aj ten najslabší, to dokáže: keď dovolíme, aby sa o 
nás starali – často ľudia pochádzajúci z iných krajín – je to spôsob ako svedčiť o tom, že žiť spolu je nielen 
možné, ale aj nevyhnutné. 

Drahé babičky a dedkovia, drahí seniori, v tomto našom svete sme povolaní byť tvorcami revolúcie 
nežnosti! Robme to tým, že sa naučíme častejšie a lepšie využívať najvzácnejší nástroj, ktorý máme k 
dispozícii a ktorý je pre náš vek najvhodnejší: modlitbu. „Staňme sa aj my tak trochu básnikmi v modlitbe: 
s chuťou hľadajme vlastné slová a znovu si osvojme tie, ktoré nás učí Božie slovo.“ Naša dôveryplná 
modlitba môže urobiť veľa: môže sprevádzať bolestné volanie trpiacich a môže pomôcť zmeniť srdcia. Môže 
sa stať „neprestajným ,chorálomʻ veľkej duchovnej svätyne, kde prosebné modlitby a spev chvály 
podopierajú spoločenstvo, ktoré pracuje a bojuje na poli života“. 

Preto je Svetový deň starých rodičov a seniorov príležitosťou, aby sme znovu s radosťou potvrdili, že 
Cirkev chce sláviť spolu s tými, ktorých život Pán „nasýtil dňami“– ako hovorí Biblia. Oslávme ho spoločne! 
Pozývam vás, aby ste ohlásili slávenie tohto dňa vo svojich farnostiach a spoločenstvách; aby ste navštívili 
starších ľudí, ktorí sú najviac osamelí, u nich doma alebo v domovoch, kde žijú. Nech sa v tento deň nik 
necíti osamelý. Čakanie na niekoho môže zmeniť spôsob, akým prežívajú dni tí, ktorí už od budúcnosti nič 
dobré neočakávajú, a z prvého stretnutia sa môže zrodiť nové priateľstvo. Navštevovať osamelých seniorov 
je v dnešnej dobe skutkom milosrdenstva! 

Prosme Pannu Máriu, Matku nežnosti, aby nás všetkých urobila spolutvorcami revolúcie nežnosti, aby 
sme spoločne oslobodili svet od chmár osamelosti a démona vojny. 

Všetkým vám i vašim blízkym udeľujem svoje požehnanie a ubezpečujem vás o svojej láskyplnej 
blízkosti. A prosím vás, nezabudnite sa za mňa modliť! 

Rím pri sv. Jánovi v Lateráne 3. mája 2022, na sviatok sv. apoštolov Filipa a Jakuba  
pápež FRANTIŠEK 


