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FARSKÉ OZNAMY (31.7.2022 – 7.8.2022) 
18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
1.8.2022 

Sv. Alfonza Máriu de Liguori, 
biskupa a učiteľa Cirkvi 
spomienka 

18:00 
+ z rod. Bakoš, Kramarčík 

a Gemeľa  
*** 

UTOROK 
2.8.2022 

Utorok 18. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Milan Natšin a rodičia 

16:30 
+ z rod. Lipničan, Varga a 

Žemba  

STREDA 
3.8.2022 

Streda 18. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ z rod. Kunocha a Graňák 

*** 

ŠTVRTOK 
4.8.2022 

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza 
spomienka 
Prvý štvrtok v mesiaci. 

18:00 
BPZ pre rod. Graňák 

*** 

PIATOK 
5.8.2022 

Piatok 18. týždňa v Cezročnom 
období, féria 
Prvý piatok v mesiaci. 

18:00  
+ z rod. Bakaľa a 

Michalčík 

16:30 
+ Jozef Bartek a rodičia 

SOBOTA 
6.8.2022 

PREMENENIE PÁNA 
sviatok 
Prvá sobota v mesiaci. 
 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

14:00 
sobášny obrad 

*** 
18:00 

+ Jozef a Emília Maslan a 
deti 

NEDEĽA 
7.8.2022 

19. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
za ľud farnosti 

9:00 
+ Alojz, Anna a rodičia 10:30 

poď. za 90 r. ž.  
Márie Dopaterovej 

 

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. 28: vedúca p. Kormaňáková Elena. PBZ  
3. Na kostol darovali z pohrebu Jozefa Majchera 50,- €. PBZ. 
4. V utorok 2.8. je možné získať vo farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch 

a vo františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie 
odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš a Verím v Boha. Okrem toho 
treba splniť tri obvyklé podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. 

5. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme takto: 
 Lokca: pondelok a streda od 17:00 hod.; štvrtok a piatok od 16:00 hod.;  
 Ťapešovo: utorok a piatok od 15:30 hod. 

6. Sviatosť Oltárna bude vyložená v Lokci vo štvrtok od 16:00 hod. do sv. omše. 
7. Chorých navštívim: 

 Lokca: štvrtok od 9:00 hod. ulice nad hl. cestou; piatok od 9:00 hod. ulice pod hl. cestou; 
 Ťapešovo: streda od 9:00 hod. 

8. V sobotu bude Fatimská pobožnosť v Lokci po večernej sv. omši. 

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

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



9. V sobotu 6.8. 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. 

10. Z komunity sestier Vincentiek z rozhodnutia predstavených Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, 
odišla sestrička Valéria. Jej novým pôsobiskom sú Belušské Slatiny. Ďakujeme jej za službu v našej 
farnosti a vyprosujeme veľa milostí na novom mieste. 
 
 

AK CHCEŠ BOHA ROZOSMIAŤ... 
Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Lk 12, 13 – 21) ponúka podobenstvo o boháčovi, ktorému polia 

priniesli veľkú úrodu. Pán Ježiš ním varuje svojich učeníkov pred chamtivosťou a bohatstvom.  
Niekomu napadne, kde bude boháč uskladňovať úrodu, kým postaví nové sýpky. Ale charakteristikou 

vyrozprávania podobenstva je, že sa nevenuje každému detailu príbehu, ale sústredí sa na odovzdanie 
posolstva. Podobne v podobenstve o stratenej ovci sa nerieši, kto bude strážiť zvyšných 99 oviec, kým pastier 
hľadá zblúdenú ovcu. 
Ľudské plány  

V gréčtine úrodu prinesie „chóra“ = „krajina“, nie „agrós“ = „pole“, ako je to v uvedené v slovenskom 
preklade. Použitím výrazu „chóra“ = „krajina“ sa chce poukázať na to, že ide o väčšie majetky, čím sa ešte 
viac zvýrazňuje veľkosť nadobudnutého bohatstva.  

Boh v podobenstve hovorí: „Blázon.“ Podobne je to v žalme 14,1: „Blázon si v srdci hovorí: „Boha 
niet.“ Skazení sú a ohavnosti páchajú. Nikto z nich nerobí dobre.“ V Starom zákone to nie je označenie osoby 
so slabými rozumovými schopnosťami, ale označenie človeka, ktorý odmieta Boha. Božie rozhodnutie 
o odchode boháča z tohto života „ešte tejto noci“ stojí v protiklade s plánmi boháča, aby mu sýpky slúžili 
„na mnohé roky“. Inými slovami to môžeme vyjadriť aj známou vetou: „Ak chceš Boha rozosmiať, povedz 
mu o svojich plánoch.“   

Záverečná veta nedeľného úryvku je varovaním pred nesprávnym prístupom k bohatstvu a je aj 
Ježišovým záverečným posolstvom o význame podobenstva: „Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred 
Bohom nie je bohatý.“ (Lk 12, 21)  
Vyváženosť  

Podobenstvo vyjadruje taký prístup k životu, ktorému sa treba vyhýbať. Je to vkladanie viery do 
materiálnych vecí namiesto Boha. To je ateizmus a modloslužba v praxi. Na prvý pohľad podobenstvo 
predstavuje človeka, ktorý po viacerých stránkach má svoje kvality: je pracovitý, plánuje, premýšľa, ako 
ochrániť svoj majetok. V inom podobenstve by bol boháč svedomitým hospodárom, ktorý zveľaďuje 
majetok. Podobenstvo však nevyčíta jeho pracovitosť a rozvahu. Nikto netvrdí, že boháč majetok získal 
nečestne. Kritika smeruje na naviazanosť na majetok, čo je vyjadrené zámenom „moje“, ktoré sa viackrát 
opakuje (úroda, sýpky, majetok...), pričom Boh nemá v jeho živote miesto. Boh neprichádza do života 
človeka, aby ho obral o to, čo vlastní, ale aby mu daroval „vyváženosť“.  
Otázky pre náš život 

 Usiluješ sa byť bohatý v Božích očiach? Pýtaš sa, aké „bohatstvo - poklad“ sa páči Bohu? 

 Čo si vo svojom živote zhromažďuješ ako poklad? Obstojí tento poklad aj pred Božími kritériami? 
Nebráni ti, aby si mal stále pred očami Boha? 

 Nemáš aj ty nejakú modlu, ktorá ťa odťahuje od Boha?  
autor: František Trstenský                zdroj: postoj.sk 
 

  



KATOLÍCKY SOBÁŠ V PIATOK? 
„Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15).  
Týmito, Kristovými slovami začína pápež Pavol VI. svoju apoštolskú konštitúciu Paenitemini, 

v ktorej, vychádzajúc z Božieho zákona učí, že veriaci sú, každý podľa svojho stavu a možností povinní, 
konať pokánie.1 Boží syn, ktorý sa rozhodol dobrovoľne trpieť, nie pre svoje hriechy, ale pre hriechy iných, 
sa stal pre nás tým najúčinnejším vzorom obrátenia a pokánia. Nasledujúc jeho božský príklad, každý kresťan 
má zaprieť sám seba, vziať na seba svoj každodenný kríž a takýmto spôsobom má mať účasť na Kristovom 
utrpení.  

Katechizmus Katolíckej Cirkvi nás v bode 1438 učí, že: „Kajúcne obdobia a dni v liturgickom roku 
(Pôstne obdobie, každý piatok na pamiatku Pánovej smrti) [...] sú osobitne vhodné na duchovné cvičenia, 
kajúcne liturgické pobožnosti, púte na znak pokánia, dobrovoľné odriekania, ako je pôst,  almužna a bratské 
podelenie sa (charitatívne a misijné diela).“ 2 

V poslednom čase sa však stále častejšie stáva, že veriaci žiadajú od kňaza možnosť, vyslúžiť si 
v piatok, čiže v deň, ktorý je v celej Cirkvi ustanovený a prežívaný ako deň pokánia, sviatosť manželstva.3 
V tento deň, náš Spasiteľ, Ježiš Kristus zomrel za nás na Kríži, aby nás vykúpil z otroctva hriechu. Preto 
Cirkev, pozýva veriacich aby v tento deň zvláštnym spôsobom venovali svoj čas modlitbe, konali skutky 
nábožnosti a dobročinnej lásky, skutky sebazapierania vernejším plnením si svojich povinností 
a predovšetkým, aby praktizovali pôst a zriekanie sa podľa odporúčaní, ktoré bližšie vymedzujú jednotlivé 
Konferencie biskupov.4  

Pôstna disciplína, ktorá je dodnes platná pre všetky slovenské diecézy, bola schválená v Brne, na 8. 
zasadaní Konferencie biskupov ČSFR, dňa 20. januára 1992. Táto učí, že: 
 § 1 -  Popolcová streda a Veľký piatok sú dňami zdržovania sa mäsitých pokrmov a pôstu. 
 § 2 -  Všetky piatky v roku sú dňami pokánia (Okrem piatku na ktorý pripadá predpísaná liturgická 

slávnosť).5 Veriaci v tieto dni konajú pokánie niektorým z nasledujúcich spôsobov: 
  (1) zdržovanie sa mäsitého pokrmu, 
  (2) skutok nábožnosti: účasť na svätej omši alebo krížová cesta alebo bolestný ruženec, 
  (3) čítanie Svätého písma trvajúce aspoň 10 minút, 

(4) skutok lásky k blížnemu: návšteva chorého s konkrétnym prejavom pomoci alebo 
návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých alebo hmotná pomoc chudobným či 
viacdetným rodinám a pod., 
(5) zrieknutie sa sledovania televíznych programov (okrem správ) alebo fajčenia alebo 
alkoholických nápojov alebo iné sebazaprenie.6 

Podľa ustanovení apoštolskej konštitúcie o pokání Paenitemini, podstatne dodržiavanie pôstnej 
disciplíny v určených dňoch pokánia, zaväzuje veriacich ťažko.7 To znamená, že ťažko hreší ten, kto v určené 
dni nezachová záväzok pôstu, nezdrží sa mäsitého pokrmu (piatky v roku) alebo podstatne nevykoná iný 

 
1 Porov.: PAVOL VI.: «Apoštolská konštitúcia Paenitemini 17.2.1966», III, n. 23-24, in: PAVOL VI.: Tutti i principali documenti, Città del 

Vaticano 2002, s. 311-313; Porov.: CIC., kán. 1249. 
2 Ibidem, n. 1438. 
3 Porov.: CIC., kán. 1250; Porov.: PAVOL VI.: «Apoštolská konštitúcia Paenitemini 17.2.1966», III, II § 2, in: PAVOL VI.: Tutti i principali 

documenti, Città del Vaticano 2002, s. 317. 
4 Porov.: CIC., kán. 1249 a 1253. 
5 Porov.: CIC., kán. 1251; Porov.: PAVOL VI.: «Apoštolská konštitúcia Paenitemini 17.2.1966», III, II § 3, in: PAVOL VI.: Tutti i principali 

documenti, Città del Vaticano 2002, s. 317. 
6 BISKUPSKÁ KONFERENCIA ČSFR, «Pôstna disciplína», in: Direktórium na sv. omše a liturgiu hodín 2016, Trnava 2015, s. 42; Jednotlivé 

kánony, vymedzujúce predpisy o dňoch pokánia v Cirkvi, pozri: CIC., kán. 1244 §2, kán. 1249-1253; Ohľadom možnosti vytvorenia jednej 
Biskupskej konferencie, zloženej z biskupov viacerých národov, pozri: DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL, «Christus Dominus 28.10.1965», in: 
Enchiridion Vaticanum I., Bologna 2002, 38, 5, n. 687-688. 

7 Porov.: PAVOL VI.: «Apoštolská konštitúcia Paenitemini 17.2.1966», III, II § 2, in: PAVOL VI.: Tutti i principali documenti, Città del 
Vaticano 2002, s. 317. Z Morálneho hľadiska tu ide  o matériu gravis, ktorej vedomé a dobrovoľné porušenie spôsobuje smrteľný hriech. 
Keďže však ide o cirkevné prikázanie, kompetentná autorita od neho môže dišpenzovať. 



kajúci skutok, a to bez ospravedlňujúcej príčiny.8 „Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 
štrnásty rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života. 
Duchovní pastieri a rodičia sa však majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu 
a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia“,9 teda k vnútornému obráteniu sa 
k Bohu a k vedomej účasti na Kristovom utrpení pre našu spásu.10  

Táto disciplína pôstnych dní je založená na nevyhnutnosti pokánia, ktoré vychádza z Božieho zákona. 
Konať pokánie, nariadil ľuďom sám Ježiš Kristus (Porov.: Mk 1, 15). Cirkev svojimi prikázaniami určuje 
len spôsob, akým ho veriaci majú konať, ďalej čas, kedy sme povinní ho konať a napokon vek, v ktorom sme 
povinní začať ho konať.  

Biskupské konferencie v jednotlivých krajoch môžu podľa učenia apoštolskej konštitúcie Paenitemini, 
zo spravodlivej príčiny presunúť dni pokánia, majúc však vždy na pamäti obdobie pôstu a tiež, celkom alebo 
z časti nahradiť zdržiavanie sa a pôst, inými formami pokánia, najmä skutkami dobročinnej lásky, cvičenia 
sa a nábožnosti. O zmenách, ktoré v pôstnej praxi ustanovili majú jednotlivé Biskupské konferencie 
informovať Apoštolskú stolicu. 

Jednotliví biskupi, ale aj farár, môžu z dostatočného dôvodu a v súlade s vyššie uvedenými predpismi 
udeliť tak jednotlivým osobám, ako aj jednotlivým rodinám dišpenz alebo zámenu zdržiavania sa a pôstu za 
iné nábožné skutky. Podobne môže udeliť dišpenz aj predstavený rehoľného inštitútu alebo spoločnosti 
apoštolského života, a tiež predstavený klerickej spoločnosti, svojim podriadeným.11 

Samotné vyslúženie si sviatosti manželstva kanonickou formou, sa neprotiví charakteru dní pokánia, 
naopak ide tu o zodpovedný skutok lásky vychádzajúci z viery, no treba uznať, že všetko čo zvyčajne 
nasleduje po tradičnom sobáši v kostole sa nesie v slávnostnom a oslavnom duchu. Keďže, Cirkev nechce 
ukrátiť novomanželov ani ich rodiny o slávnostný charakter svadobnej hostiny, ale chce tiež ostať verná 
učeniu a tradícii Cirkvi, ktorá už od dávnych čias prežíva piatok v duchu pokánia, odporúča svojim veriacim 
i kňazom, aby k sláveniu sobáša uprednostnili iné dni v týždni, ako je piatok.   

V prípade, ak vážne okolnosti bránia snúbencom vybrať si na deň sobáša iný deň v týždni ako je piatok 
(zväčša ide o nedostatok voľných svadobných sál, nemožnosť zhromaždiť hostí v iný deň, otázky 
zamestnania...), je potrebné všetkých zúčastnených dôrazne poučiť o tom, aby vykonali piatkový 
skutok pokánia iným spôsobom, podľa určených možností, vychádzajúcich z ustanovení platnej 
pôstnej disciplíny na Slovensku. Biskupovi a farárovi je aj v týchto prípadoch stále ponechaná možnosť 
udeliť pre jednotlivé prípady dišpenz alebo zámenu z dostatočnej príčiny. 

Cirkevné prikázania majú za cieľ „zabezpečiť veriacim naozaj potrebné minimum ducha modlitby, 
morálneho úsilia a rastu v láske k Bohu a k blížnemu“.12 Ich zmyslom teda nie je obmedzovať, zakazovať, 
ale pomáhať veriacim duchovne rásť a plnšie napĺňať Božiu vôľu. V tomto svetle, cirkevné prikázanie o 
pokání, pripravuje veriacich na liturgické sviatky, a prispieva k tomu aby získavali slobodu srdca a nadvládu 
nad svojimi pudmi. Pán Ježiš povedal: „Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako 
ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja 
radosť a aby vaša radosť bola úplná“ (Jn 15, 10-11). Ak otvoríme svoje srdce úprimnej láske k Bohu a k jeho 
Slovu, ktorým je Kristus, zároveň ho skutočne otvoríme aj pre Cirkev a jej usmernenia vo forme prikázaní. 
Pochopiť správne túto skutočnosť možno len Vierou a v Láske. 

vypracoval: František Fudaly 
 

 
8 Porov.: Koleják M.: «Tretie cirkevné prikázanie. Konať skutky kajúcnosti každý piatok a na Popolcovú stredu», in: Duchovný Pastier, 

SSV., 4/2016, s. 190. 
9 CIC., kán. 1252. 
10 Porov.: Katechizmus Katolíckej Cirkvi, SSV., Trnava 1998, n. 1460 a 1470. 
11 Porov.: PAVOL VI.: «Apoštolská konštitúcia Paenitemini 17.2.1966», III, VI -VII, in: PAVOL VI.: Tutti i principali documenti, Città del 

Vaticano 2002, s. 319; Porov.: CIC., kán. 1245; Porov.: CIC., kán. 107 §3; DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL, «Christus Dominus 28.10.1965», 
in: Enchiridion Vaticanum I., Bologna 2002, 8, b, n. 587. 

12 Katechizmus Katolíckej Cirkvi, SSV., Trnava 1998, n. 2041. 


