
.  

FARSKÉ OZNAMY (7.8.2022 – 14.8.2022) 
18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
8.8.2022 

Sv. Dominika, kňaza 
spomienka 

18:00 
BPZ pre Patrika s rodinou  

(30 r. ž.)  
*** 

UTOROK 
9.8.2022 

SV. TERÉZIE BENEDIKTY OD 
KRÍŽA, PANNY A MUČENICE, 
PATRÓNKY EURÓPY, sviatok 

18:00 
+ Milan Šimulčík (1. výr.) 

16:30 
+ Michal a Alfonz  

STREDA 
10.8.2022 

SV. VAVRINCA, DIAKONA 
A MUČENÍKA, sviatok 

7:00 
na úmysel kňaza 

*** 

ŠTVRTOK 
11.8.2022 

Sv. Kláry, panny 
spomienka 

18:00 
BPZ pre rod. Gorčák a 

Bakaľa 
*** 

PIATOK 
12.8.2022 

Piatok 19. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

17:00 – na Láne 
+ Jozef a Júlia Dudášik, 

rodičia a Filip 

16:30 
BPZ pre Ľubomíra, 
Gabrielu a Zuzanu 

SOBOTA 
13.8.2022 

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

18:00 
BPZ pre rod. č. 257 

*** 

NEDEĽA 
14.8.2022 

20. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
BPZ pre členov ruže sv. 
Maximiliána Kolbeho 9:00 

+ Štefan Boboň 
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. 29: vedúca p. Bombjaková Lenka. PBZ  
3. Na kostol darovali z krstu Petra Palidera a Petra Ovšáka po 50,- €. PBZ. 
4. Dnes 7.8. bude ružencová pobožnosť pred Sviatosťou oltárnou v kostole v Lokci o 14:00 hod. 

Pobožnosť začne požehnaním matiek pred pôrodom. 
5. V pondelok 8.8. príde sv. omšu odslúžiť novokňaz Pavol Križian kaplán z Tvrdošína a  na konci sv. omše 

udelí svoje novokňazské požehnanie.  
6. V piatok 12.8. bude sv. omša pri kaplnke na Láne o 17:00 hod. V prípade zlého počasia bude vo 

farskom kostole. 
OHLÁŠKY PRED PRIJATÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA 

Lokca: 

 Dominik Sihelský, syn Dominika a Heleny rod. Fejovej, bývajúci v Lokci 
a Zdenka Puváková, dcéra Eduarda a Zdenky rod. Budzeľovej, bývajúca v Oravskej Jasenici. (1x). 

Ťapešovo:  

 Matúš Dobierka, syn Pavla a Heleny rod. Štefaniakovej, bývajúci v Rabči 
a Andrea Jackulíková, dcéra Jozefa a Márie rod. Kušnierikovej, bývajúca v Ťapešove. (1x). 

 Juraj Gerek, syn Juraja a Ľubomíry rod. Hurákovej, bývajúci v Ťapešove 
a Katarína Pisarčíková, dcéra Jiřího a Moniky rod. Szostkovej, bývajúca v Oravskom Veselom. (1x). 

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

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



PLÁNOVAČ A PÚTNIK 
Istý autor v časopise The Tablet pred časom (1. apríla 2000) pod pseudonymom Ignotus uverejnil 

článok, v ktorom píše o dvoch spôsoboch, ako je možné pristupovať k životu. Tieto dva spôsoby 
nazval plánovač a pútnik. Plánovač má rád úplnú kontrolu nad svojím životom a tak si neustále plánuje aj 
život ako celok aj každú jeho etapu podľa vopred vytýčených cieľov. Plánovač neustále študuje prostredie, 
trendy, hodnoty. Svoje plány potom zariaďuje podľa toho, čo vidí: chce byť úspešný, prijímaný, uznávaný. 
Ak sa mu však jeho ciele nepodaria, je z toho hrozne zdeptaný a sklamaný. 

Pútnik, na druhej strane, prijíma život ako dar, ktorý sa postupne odvíja ako ho tak žije. Je 
presvedčený, že nikdy nie je možné mať nad životom a nad tým, čo sa v ňom deje a čo do neho prichádza 
totálnu kontrolu. Pútnik nie je nikdy zdeptaný neúspechmi a sklamaniami. Pozerá sa totiž na ne ako na 
príležitosti k duchovnému rastu. Pútnik na rozdiel od plánovača nikdy nie je celkom nadšený hodnotami 
sveta a preto ich nikdy neberie vážne. Plánovač odmieta žiť podľa viery. Chce mať všetko isté a jasné. Pútnik 
však žije totálne podľa viery. Vie, že život je plný rizík, no tieto riziká prijíma. 

Výsledkom je život frustrácie, nervov a sklamaní u plánovača a život spokojnosti, vyrovnanosti 
a šťastia u pútnika. Pútnik má iba jedno motto: „vernosť ceste“. Plánovač sa vydá na cestu, no ceste sa 
neoddá. Chce si ju podmaniť, chce, aby sa mu cesta podriadila. Cesta je pre neho slúžkou, ktorú chce zapojiť 
do dosahovania svojich cieľov. Použije ju, keď ju potrebuje, inak ju vôbec neberie vážne. Pútnik však 
pokladá už cestu samotnú za cieľ. Každá jedna etapa cesty, ba každý jeden kamienok, most, či míľnik je pre 
neho cenný. Pútnik neustále skúma výzvy cesty. Vedie s ňou dialóg, skúma ju, fascinujú ho jej tajomstvá. 
Preto je ochotný meniť často smer, ktorý si vytýčil a prijať smer nový. Výsledkom môže byť to, že síce 
nepríde kam chcel pôvodne prísť, no príde tam, kde prísť mal. Môžeme to povedať po kresťansky: nepríde 
tam, kde chcel prísť on ale príde tam, kde ho chcel, mať Boh. Toto všetko skrýva motto: „vernosť ceste“. 

Vo svojom živote – vlastnom i iných – som sa stretol s veľa ľuďmi oboch druhov. Je pravda, typ 
plánovača je príťažlivejší: veď kto z nás nemá sny, túžby a plány. A plánovač žije z vlastných snov, túžob 
a vysokých mét. Hlavne keď je človek mladý chce byť úspešný, bohatý, slávny, pekný. No cesta k tomuto 
nie vždy je možná. A mnohí sa buď k tomu buď nedostanú – a to mnohoráz preto, lebo ide o obyčajnú fikciu 
– a potom sú sklamaní, alebo sa dostanú avšak ústupkami, alebo dokonca intrigami či nepoctivosťami. Veď 
čo by človek nedal za to, aby dosiahol vytúžený cieľ? 

No typ pútnika je čosi, čo v sebe nesie definitívne náboj vyššej zrelosti, integrity a rastu. K typu 
pútnika mnohí dozrejú, hlavne keď skúmajú život, svoje miesto v ňom, hodnoty, vieru, a hlavne Božie plány 
a vedenie človeka. Ja osobne pokladám to, že človek dozreje k tomu, že svoj život začne brať ako púť 
za veľký dar z neba a v istom zmysle aj za dosiahnutie veľkého stupňa zrelosti a integrity. Samozrejme 
nechcem povedať, že je to ľahké. No čo na tom? 

Na ilustráciu cesty pútnika máme mnoho príbehov. Napríklad Máriu, Matku Ježišovu, ktorá svoje 
plány musela toľkokrát meniť, koľkokrát sa v súvislosti s Ježišom stretla s výzvami, ktorým ani trocha 
nerozumela. Jej snúbenec Jozef bol ďalším príkladom pútnika. A po nich mnohí iní: František Assiský, či 
Ignác z Loyoly. 

Aj keď svoju hodnotu má – s malými úpravami – aj cesta plánovača, ľudová zbožnosť bola vždy 
predsa len fascinovaná viac cestou pútnika. Ilustruje to známy príbeh o štvrtom kráľovi z Východu. Vieme, 
že do Betlehema k novonarodenému Ježišovi putovali traja králi. Títo traja králi tam doputovali, svoj cieľ 
dosiahli a vrátili domov. No vraj spolu s nimi vyšiel z Východu aj štvrtý kráľ. No ten sa po ceste kdesi zatáral. 
Nakoniec k Ježišovi prišiel: ale až vtedy, keď ho križovali. Zdržal sa tak, že po ceste neustále pomáhal 
ľuďom: tu v tomto, tam v inom. Dokonca aj svoj dar, určený pre Ježiša venoval núdznym. No pri Ježišovi 
potom vraj ostal, domov sa, na rozdiel od tých troch, nevrátil. Bolo to zle? Možno práve v tomto bol ten 
najväčší dar jeho cesty. 

V dnešnú nedeľu máme v druhom čítaní z Listu Hebrejom reč o Abrahámovi a o jeho viere. Abrahám 
bol takýmto pútnikom – mužom viery – lebo išiel na cestu nevedno kam. Viedlo ho iba Božie pozvanie 
a prísľub. A podobne tomu je aj v dnešnom evanjeliu. Tam je reč o správcovi, ktorý bol verný. Rozšírme si 
tú vetu. Čomu bol verný? Ceste, ktorú nastúpil, keď sa dal do služieb Pánovi. Preto, keď prišiel Pán, nech to 



bol v ktorejkoľvek etape jeho cesty, našiel ho pripraveného, pretože stále kráčal po ceste, na ktorú pri pozvaní 
od Pána nastúpil. V evanjeliu Pán povedal: „Kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad 
svojou čeľaďou, aby jej načas dával určený pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode 
nájde tak robiť. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad všetkým, čo má.“ Sluha bol odmenený, lebo bol verný 
ceste. Vlastne preto, lebo bol verný Ježišovi. Veď či Pán nepovedal o sebe okrem iného: „Ja som cesta?“ 

Brat, sestra, kto si ty: pútnik alebo plánovač?  
autor: Milan Bubák           zdroj: www.archivioradiovaticana.va 

 
FATIMSKÉ SOBOTY 
Pobožnosť piatich prvých sobôt v mesiaci   

Evanjeliová výzva na pokánie a obrátenie, ktorú pri 
zjaveniach už mnoho ráz pripomenula naša nebeská Matka, je vždy 
aktuálna. Začiatky pobožnosti piatich prvých sobôt siahajú až do 
roku 1917, keď sa Panna Mária zjavila trom fatimským deťom Lucii, 
Hyacinte a Františkovi. Lucia odišla z Portugalska do kláštora v 
španielskom meste Pontevedra. 10. decembra 1925 sa jej zjavila 
Panna Mária s dieťaťom Ježišom.  
Prečo práve päť sobôt?  

Sestre Lucii dal odpoveď na túto otázku sám Pán Ježiš: 
„Dcéra moja, dôvod je jednoduchý – je päť druhov urážok a rúhaní 
proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie: 

1. Rúhanie proti nepoškvrnenému počatiu. 
2. Rúhanie proti panenstvu Božej Matky. 
3. Rúhanie proti jej Božskému materstvu, pričom sa odmieta 

prijať ju ako Matku všetkých ľudí. 
4. Skutky tých, ktorí sa snažia verejne vštepiť do sŕdc detí ľahostajnosť, pohŕdanie či dokonca nenávisť 

voči nepoškvrnenej Matke. 
5. Skutky tých, ktorí ju potupujú v jej posvätných obrazoch.“ 

Podmienky pre vykonanie Pobožnosti piatich prvých sobôt v mesiaci: 
1. Vykonať si svätú spoveď – svätú spoveď si vykonáme na prvú sobotu alebo už pred ňou, za 

predpokladu, že sme pri svätom prijímaní v tento deň boli v stave posväcujúcej milosti a máme daný úmysel. 
2. Pristúpiť k svätému prijímaniu – po svätom prijímaní je potrebné vzbudiť si úmysel svojimi slovami 

alebo napr. modlitbou anjela, ktorú naučil fatimské deti. 
3. Pomodliť sa v ten deň ruženec – päť desiatkov, prípadne aj viac. Pred modlitbou si vzbudíme 

úmysel vynáhrady za hriešnikov. 
4. Rozjímať aspoň štvrť hodiny o tajomstvách posvätného ruženca – môžeme uvažovať o niektorom 

z tajomstiev ruženca alebo o tajomstve života Ježiša Krista a jeho Matky. 
Veľké prisľúbenie  

Najsvätejšia Panna povedala Lucii: „Dcéra moja, pozri na moje srdce ovinuté tŕňmi, ktorými ho 
nevďační ľudia prebodávajú rúhaním a nevďačnosťou. Usiluj sa ma aspoň ty potešiť a oznám, že všetkým, 
ktorí sa počas piatich mesiacov na prvú sobotu vyspovedajú, pristúpia k svätému prijímaniu, pomodlia sa päť 
desiatkov ruženca a strávia so mnou 15 minút v rozjímaní o pätnástich tajomstvách ruženca, s úmyslom 
odčiniť urážky voči mne, sľubujem, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami, potrebnými 
na spásu ich duše.“ 

Pobožnosť piatich prvých sobôt treba konať s úmyslom odčiniť urážky spôsobené Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie. 

Tým, ktorí si vykonajú túto pobožnosť Panna Mária prisľúbila, že bude pri nich v hodine smrti so 
všetkými milosťami, potrebnými na spásu ich duše. 

   zdroj: www.rodinaneposkvrnenej.sk 



MINIŠTRANTI NA VÝLETE 
S miništrantami z Lokce a z Ťapešova sme sa v nedeľu 24. júla vybrali na výlet. Naše kroky (teda 

kolesá na aute😊) viedli do malebnej dedinky Ždiar, ktorá sa nachádza pod Belianskymi Tatrami. Tu bolo 
pre nás pripravené ubytovanie. Cestou sme sa zastavili pri Liptovskom Mikuláši, kde sme si prezreli dom 
hore nohami a svoje orientačné schopnosti vyskúšali v bludisku. 

Na druhý deň v pondelok sme išli spoznávať krásu Pieninského národného parku. Najprv sa splavili 
plťou po Dunajci. Našťastie sa nikto neutopil. Po obede sme si prezreli Červený kláštor, kde pôsobili 
postupne kartuziáni a kamalduli a tiež najznámejší mních Cyprián. V kláštornom kostole sme sa pomodlili 
Korunku a zaspievali pieseň Čakajú ťa nástrahy. Potom sme sa presunuli na hrad Stará Ľubovňa, kde sme si 

hneď v úvode pozreli vystúpenie sokoliarov. Pričom náš kolega Richard (kuracie stehienko 😉) sa skoro stal 
potravou dravých vtákov. 

V utorok, kvôli počasiu, sme museli troška upraviť program. Doobeda sme si prezreli útroby 
Belianskej jaskyne a následne po chutnom obede sme navštívili kostol v Spišskej Belej a po výstupe na 
kostolnú vežu sme si pozreli mesto a jeho okolie z výšky. Ku večeru sme sa presunuli do aquaparku, kde sme 

sa fajne vykúpali, pospúšťali a možno aj konečne poumývali 😉.   

V stredu náš výlet končil ☹. Po raňajkách a pobalení sme nabrali kurz, smer domov. Cestou sme sa 
ešte zastavili na pútnickom mieste v Ludžmierzi, kde sme pozdravili Pannu Máriu, poďakovali za výlet 
a poprosili za príbuzných doma.  

Každý večer pred spaním sme si pozreli pekný film a tiež zasúťažili vo vedomostnom kvíze.  

Po pár nečakaných príhodách 😉 sme sa nakoniec živí a zdraví vrátili domov. 
Ďakujeme Bohu, že nás celý čas sprevádzal a tešíme sa nabudúce. 

autor: MH 
 


