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

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

FARSKÉ OZNAMY (14.8.2022 – 21.8.2022) 
20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
15.8.2022 

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE 
PRIKÁZANÝ SVIATOK 

 7:00 
na úmysel kňaza 16:30 

BPZ pre Eduarda s rod.  
(50 r. ž.)  18:00 

+ Milan, Margita Juriček a 
rodičia 

UTOROK 
16.8.2022 

Utorok 20. týždňa v Cezročnom období, 
féria 

18:00 
+ Jozef Kiška,  

Mária a Ignác Kušnierik 
*** 

STREDA 
17.8.2022 

Streda 20. týždňa v Cezročnom období, 
féria 

7:00 
na úmysel kňaza 

*** 

ŠTVRTOK 
18.8.2022 

Sv. Heleny 
ľub. spomienka 

18:00 
BPZ pre Helenu 

*** 

PIATOK 
19.8.2022 

Piatok 20. týždňa v Cezročnom období, 
féria 

18:00 
BPZ pre Jozefa a rodičov  

č. 548 

16:30 
+ Anna Kalajová (1. výr.) 

SOBOTA 
20.8.2022 

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, 
spomienka  
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

18:00 
BPZ pre Mareka a Annu 

s rodinou 
*** 

NEDEĽA 
21.8.2022 

21. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
BPZ pre členov ruže  

sv. Pia X. 9:00 
BPZ pre Janku 

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. 30: vedúca p. Kunochová Marta. PBZ  
3. Na kostol darovali z krstu Benjamína Boboňa 50,- €. PBZ. 
4. V pondelok 15.8. na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie bude požehnanie bylín a kvetov pri každej 

sv. omši. 
5. Mladým mužom, ktorí hľadajú svoje povolanie s túžbou slúžiť blížnym ponúkame výlet do 

Vysokých Tatier s Milosrdnými bratmi. Čas strávený v horách a stíšenie sa v prírode sú najlepším 
nástrojom k rozpoznávaniu Božieho volania. Bližšie informácie o čase, mieste, cene a spôsobe 
prihlásenia nájdete na nástenke. 
 

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. (2x). 

 



Ťapešovo:  

 Matúš Dobierka, syn Pavla a Heleny rod. Štefaniakovej, bývajúci v Rabči 
a Andrea Jackulíková, dcéra Jozefa a Márie rod. Kušnierikovej, bývajúca v Ťapešove. (2x). 

 Juraj Gerek, syn Juraja a Ľubomíry rod. Hurákovej, bývajúci v Ťapešove 
a Katarína Pisarčíková, dcéra Jiřího a Moniky rod. Szostkovej, bývajúca v Oravskom Veselom. (2x). 

 
ODVAHA ADRESOVAŤ ZLO 

Istý novokňaz bol určený za kaplána do jednej pre neho neznámej farnosti. Samozrejme plný 
horlivosti, sa rozhodol kázať o veciach, ktoré považoval za dôležité. Hneď vo svojej prvej kázni sa pustil 
do neresti stávkovania do koní. Kázeň mu ale nevyšla. Po jej skončení prišiel za nim jeden z farníkov a 
hovorí: „Otče, možno ste si nevšimli, ale celá táto naša oblasť je známa svojimi nádhernými koňmi. Mnohí 
ľudia si chovaním koní zarábajú na živobytie. Nemôžete tak hovoriť. Tým by ste zničili zdroj našich 
príjmov.“ Na ďalšiu nedeľu sa teda kaplán rozhodol nedotýkať sa už tohto problému, ale namiesto toho 
hovoriť o hriechu fajčenia a jeho dôsledkoch na zdravie nielen tých, čo fajčia, ale aj ich okolie. No na 
tvárach svojich poslucháčov spozoroval, že ani táto jeho reč sa im nepáči. Mnohí totiž, ako sa po kázni 
dozvedel, sa zaoberali pestovaním tabaku a tak aj tu šlo o otázku živobytia. V tretiu nedeľu hovoril o 
hriechu alkoholizmu. No ani táto jeho kázeň nebola prijatá s porozumením. Totiž, ako sa znova dozvedel, 
na území farnosti sa nachádza jedna z najlepších páleníc alkoholu v celom širokom ďalekom okolí, v ktorej 
je zamestnaných mnoho z jeho farníkov. A tak celý zúfalý sa pýta jedného z nich, toho, ktorý mu tieto veci 
oznamoval: „A o čom mám teda potom kázať?“ „Kážte napríklad o tých hnusných komunistoch, ktorí 
vyčíňajú v Číne. Tým sa určite nikoho nedotknete a ručím vám, že vaše kázne budú prijaté s porozumením 
a súhlasom,“ hovorí mu farník. 

Božie slovo dnešnej nedele, milí priatelia, má však trocha iný postoj. V prvom čítaní sa budeme mať 
možnosť vžiť do osudu proroka Jeremiáša, ktorého jeho súčasníci hodili do cisterny, pretože ich dráždil. Už 
nemohli počúvať jeho výčitky kvôli páchaniu ich zlých skutkov. A Ježiš, tento strojca pokoja, v evanjeliu 
hovorí o ohni a rozdelení medzi ľuďmi: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem a čo chcem? Len aby už 
vzplanul. Myslíte si, že som prišiel pokoj priniesť na zem? Nie pokoj, ale rozdelenie.“ 

Tieto slová Ježišove sa nám zdajú dosť kontroverzné. Keď si totiž uvedomíme, že Ježiš hovoril často 
o pokoji, o odpúšťaní, láske a porozumení, ako keby tieto jeho slová z evanjelia dnešnej nedele narúšali 
celok obrazu jeho osobnosti, ktorý nosíme vo svojej mysli. Bol za pokoj alebo za rozdelenie? Za oheň 
alebo za miernosť? 

Ježiš bol aj za jedno aj za druhé, bol aj za pokoj aj za rozdelenie. Za oheň radikalizmu, ale aj za 
miernosť kompromisu. Totiž život človeka, to je veľký komplex. Situácie, na ktoré narážame, sú veľmi 
rôzne a komplikované a preto nejestvujú rovnaké odpovede na všetky problémy. Jednoducho treba 
vychádzať z daností konkrétnej situácie a reagovať tak, ako si tá-ktorá okolnosť práve vyžaduje. 

V našom živote sú situácie, kedy je možné sa dohodnúť a hľadať kompromis bez toho, že by sme 
zrádzali nejakú svoju dôležitú zásadu. Sú ale aj také situácie, kde kompromis alebo mlčanie by bolo zradou 
našich zásad a pravdy, v ktorú veríme. A presne o takýchto prípadoch hovorí Ježiš. 

Dejiny ľudstva sú plné mučeníkov za pravdu, ktorí boli týraní alebo položili za ňu svoj život. 
Niektorí boli rehabilitovaní posmrtne a aspoň takto sa im dostalo "zadosťučenia" v tom zmysle, že sa 
uznala hrdinskosť a oprávnenosť ich postojov. No sú aj takí, ktorých si už nikto nevšimol. 

Teológ Liam Sword spomína zo svojich seminárskych čias takúto príhodu. Študoval v národnom 
seminári Írskej katolíckej cirkvi v Maynouthe. Hovorí, že z času na čas sa zvykol poprechádzať po 
miestnom cintoríne, na ktorom boli pochovaní mnohí významní profesori a členovia teologickej fakulty. 
Ich hroby sú honosné a na ich náhrobkoch je popísaných veľa chvál. Je tam ale jeden hrob, ktorý nemá na 
sebe žiadnu chválu. Iba meno: Walter MacDonald. Kto bol tento človek? Prečo nemá na náhrobku žiaden 
citát, ktorý by prezrádzal čosi z jeho života? Odpoveďou sa zdá byť jeden latinský nenápadný nápis, ktorý 
sa nachádza na samom spodku náhrobku: Obiit in festo Sancti Athanasii (čo znamená „zomrel na sviatok 
sv. Atanáza“). Tento nápis je dosť neobvyklý, no možno práve on je kľúčom k profesorovmu životu. Ako 



vieme, sv. Atanáz bol v 4. storočí biskupom v Alexandrii. Mnohí jeho súčasníci ho tupo nenávideli a to 
preto, lebo vážne poukazoval na ich nesprávne postoje a omyly. Medzi nimi bol i vladár. Ten ho poslal 
päťkrát do vyhnanstva. Na základe tohto jeho údelu sa v cirkvi zaužívala veta: Athanasius contra 
mundum (čo znamená: „Atanáz proti svetu“). Walter MacDonald bol pravdepodobne takým Atanázom vo 
svojej dobe a to bol možno aj dôvod, prečo mal byť po smrti zabudnutý. Neskôr sa stalo, že istý spisovateľ 
(volal sa Sean O´Casey) napísal o ňom knihu. Dal si tú námahu a preskúmal život zabudnutého profesora 
z Maynouthu, a v podstate to tušenie sa naplnilo. 

Odvaha je vlastnosť, ktorá veľmi chýba ľuďom nášho veku. Vlastne chýbala vždy. Odvaha v boji 
proti zlu. O koľko menej zla by sa bolo bývalo vykonalo, keby sa bolo našlo viacej odvážnych ľudí? 
Napríklad keby boli počas nacistického režimu v Nemecku ľudia, ktorí do veci videli, hovorili viac. To isté 
v iných režimoch: či už v apartheide v Južnej Afrike, v komunistickom Rusku za Stalina alebo v Mao Ce-
tungovej Číne. Je pravda, že nie všetci ľudia v týchto režimoch a situáciách boli slepí a hluchí a že mlčali: 
Máme tu predsa napríklad takého kardinála von Galena, alebo Dietricha Boenhefera, holandských 
biskupov, Alexandra Solženicina, Andreja Sacharova, Nelsona Mandelu, biskupa Desmonda Tutu a iných. 
No je to len zopár mien. O čo viac bolo tých, ktorí toto zlo videli, a pritom sa robili, že sú slepí. 

A práve sem zapadá výzva Ježišova: „Myslíte si, že som prišiel pokoj priniesť na zem? Nie, hovorím 
vám, ale rozdelenie.“ Rozdelenie nie je zmyslom nášho boja proti zlu v nás a okolo nás. Rozdelenie bude 
skorej jeho dôsledkom. Niektorí neradi žijeme v rozdelení. A preto si radšej volíme chameleónske 
prispôsobovanie sa. A platíme za to veľkú cenu: zrádzame pravdu a zriekame sa pevnej chrbtovej kosti 
nášho charakteru. 
Ktoré veci okolo nás potrebujú dnes, aby sme si ich viacej všímali a o nich hovorili? 
autor: Milan Bubák           zdroj: www.archivioradiovaticana.va 

 
NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE T22 
"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39). 

 V dňoch od 28.7. do 31.7. sa v Trenčíne uskutočnilo Národné stretnutie mládeže, na ktorom sa 
zúčastnili aj štyri dievčatá z našej farnosti. Preto sme ich poprosili, aby sa s nami podelili o zážitky z tohto 
stretnutia. Tu sú ich postrehy: 
Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!  

Národné stretnutie mládeže T22 v Trenčíne (28.7. -31.7. 2022) sa nieslo v duchu verša: ,,Mária sa 
vydala na cestu a ponáhľala sa“ (Lk 1,39). 

T22 je skratka zložená zo začiatočného písmena mesta Trenčín a roku, v ktorom podujatie prebieha. 
Celý program je zameraný na cestu a výšiny – chcel pozvať mladých ľudí, aby sa nebáli stúpať 

vyššie a vyššie.  
Naša cesta na Národné stretnutie mládeže T22 sa začala vo štvrtok 28.júla spoločnou cestou 

autobusom a následne vlakom, ktorý nás zaviedol až do Trenčína, kde sa konalo toto stretnutie mladých z 
celého Slovenska. Na stanici nás privítali dobrovoľníci, ktorí nás nasmerovali na miesto nášho ubytovania, 
kde sme sa stretli s mladými zo Združenia mariánskej mládeže. Naše prvé kroky viedli do mestskej 
športovej haly v Trenčíne, kde nás čakali príhovory hostí a neopakovateľný otvárací ceremoniál s motívom 
naimského mládenca: Vstaň! Následne sme sa zúčastnili na slávnostnej otváracej svätej omši, ktorú 
celebroval nitriansky biskup Viliam Judák. „Ďakujem za námahu a dobrú vôľu, že ste prišli a odpovedali na 
tichý hlas pozvania od nášho Pána,“ povedal vo svojom príhovore. Počas štvrtkovej noci sme spoznali 
N(M)OC modlitby na siedmich miestach v Trenčíne cez sedem spôsobov modlitby. Vybrali sme si HORU 
POKUŠENIA (Piaristický Kostol sv. Františka Xaverského), kde sme spolu s rehoľníkmi chválili Boha cez 
modlitbu liturgie hodín.  

Piatkový program odštartovali mladí spolu so svojimi diecéznymi biskupmi a tak sme spolu s našim 
spišským diecéznym administrátorom Jánom Kubošom začali deň modlitbou a otec biskup odpovedal 
mladým aj na ich zvedavé otázky. Každá diecéza mala svoje určené miesto, poväčšine kostol, kde sa zišli 
mladí, rehoľníci, kňazi a aj biskupi. Bolo to pekné dopoludnie mladých prežité so svojimi biskupmi. Na 



obed mali určite mnohí z nás premiéru na gréckokatolíckej svätej liturgii. Popoludní sme sa rozbehli do 
rôznych kútov Trenčína, kde boli pre nás pripravené rôzne aktivity, v ktorých sme sa mohli angažovať a 
ukázať svoju kreativitu. My sme sa rozhodli pre BOHATÝ ČAS SO SENIORMI. A tento čas bol naozaj 
bohatý, seniori v domove sociálnych služieb nás už nedočkavo čakali. Prežili sme s nimi veľmi požehnaný 

čas spoločných rozhovorov, svedectiev a priateľstva  . Na záver piatkového dňa nesmela chýbať krížová 
cesta ktorá pozostávala z posledných myšlienok Ježiša na ceste na Golgotu. Zamyslenia boli hlboké, 
pretože sa čítali priamo v mene Ježiša Krista. Čo prežíval Ježiš počas svojej poslednej cesty? – To bola 
otázka, ktorá krížovú cestu sprevádzala. 

Sobotňajší deň niesol názov Vstaň a choď. Počas duchovno-umeleckého programu boli predstavení 
svedkovia viery, nám už známi oravskí rodáci blahoslavená Zdenka Schelingová, Boží sluha Ján Vojtaššák, 
ale aj menej známy, no významný, laik Silvester Krčméry. Otec biskup Tomáš Galis celebroval svätú omšu 
o dvanástej po ktorej nasledovalo EXPO povolaní na Trenčianskom námestí, kde rôzne rehole 
a organizácie predstavovali kreatívnym spôsobom svoje fungovanie. Tu sme sa stretli s rehoľníkmi ktorí 
nám porozprávali o svojom živote, komunite, charizme a pripravili si pre nás aj zaujímavé aktivity. 
Posledný spoločný večer sme zavŕšili modlitbou a adoráciou. Bol to deň plný množstva krásnych impulzov, 
stretnutí, rozhovorov. 

Nedeľný deň bol spojený s výzvou VSTAŇ A OSLAVUJ! 
V nedeľu sme sa vydali na púť na Skalku, počas ktorej sme prechádzali bránami, ktoré nám 

sprítomňovali Máriine vlastnosti a mohli sme si cestou vyrobiť vlastný ruženec. Aj napriek nepriaznivému 
počasiu sa púť uskutočnila, a o to viac sme mohli púť obetovať na úmysel, ktorý sme si stanovili a ktorý 
nám symbolizovali aj kamene, ktoré sme si vyniesli až na Skalku. Cieľom púte bolo ísť po stopách 
Márie. Záverečnú svätú omšu celebroval bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Slávnostným 
kazateľom bol nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. „Ak sa človek chce vytrhnúť z Božieho náručia, 
nemôže nájsť trvalý pokoj a šťastie,“ zaznelo v homílii otca biskupa. 

No a nás už čakala iba cesta domov...  
Niektoré časti programu vysielala aj TV Lux , tak ak by ste chceli aspoň cez obrazovky zažiť T22 

určite si pozrite záznam z T22, možno nás aj uvidíte  . 
autor: Katka, Kika, Zuzka, Eliška 

 


