
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 (21.8.2022 – 28.8.2022) 
21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
22.8.2022 

Panny Márie Kráľovnej 
spomienka 

***  *** 

UTOROK 
23.8.2022 

Utorok 21. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Martin, z rod. Vajdiar a 

Ončák 
***  

STREDA 
24.8.2022 

SV. BARTOLOMEJA, 
APOŠTOLA, sviatok 

18:00 
+ Ladislav, rodičia, Mária a 

Ondrej 
*** 

ŠTVRTOK 
25.8.2022 

Štvrtok 21. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Mária a Štefan Bakaľa a 

rodičia 
*** 

PIATOK 
26.8.2022 

Piatok 21. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

!! 15:00 !! 
sobášna omša  

BPZ pre mladomanželov 

16:30 
poď. za 10 r. manžel.  

Petra a Soni   

SOBOTA 
27.8.2022 

Sv. Moniky  
spomienka  
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

18:00 
BPZ pre členov ruže  

sv. Moniky 

15:00 
sobášna omša  

BPZ pre mladomanželov 

NEDEĽA 
28.8.2022 

22. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
+ Jozef Majcher (30. deň) 9:00 

+ Augustín a Agneša 
Prčina a rodičia č. 7 10:30 

BPZ pre Tatianu 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. 31: vedúca p. Kramarčíková Mária. PBZ  
3. Na kostol darovali z krstu Elisy Čajkovej, Samuela Graňáka, Maximiliána Vajdiara a Lenky Sochovej 

spolu 170,- €. PBZ. 
4. Na budúcu nedeľu 29.8. bude zbierka pre potreby Diecézneho katechetického úradu. Katechetický 

úrad nie je poberateľom príspevku zo štátneho rozpočtu. Prosíme o podporu pri tejto zbierke, aby sa i 
naďalej rozvíjalo dielo katechézy v našej diecéze.  
 

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. (3x). 

Ťapešovo:  

 Matúš Dobierka, syn Pavla a Heleny rod. Štefaniakovej, bývajúci v Rabči 
a Andrea Jackulíková, dcéra Jozefa a Márie rod. Kušnierikovej, bývajúca v Ťapešove. (3x). 

 Juraj Gerek, syn Juraja a Ľubomíry rod. Hurákovej, bývajúci v Ťapešove 
a Katarína Pisarčíková, dcéra Jiřího a Moniky rod. Szostkovej, bývajúca v Oravskom Veselom. (3x). 



 Matúš Hurák, syn Františka a Evy rod. Vojčákovej, bývajúci v Ťapešove 
a Klaudia Antalcová, dcéra Petra a Eleny rod. Košútovej, bývajúca v Zubrohlave. (1x). 

 
TESNÁ BRÁNA 

Ježiš im povedal: „Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať 
vojsť, a nebudú môcť. 

Ako sa zmestiť do tej úzkej brány? Ako dosiahnuť to, že po mojej smrti ma bude Ježiš vítať 
slovami: vitaj môj milovaný synu, vitaj moja milovaná dcéra, v tebe mam zaľúbenie. Po tomto túžim, aby 
mi povedal, keď sa s ním stretnem z tváre do tváre. Niekedy, keď večer zaspávam, tak myslím na to, že sa 
už ráno nemusím zobudiť a vtedy najprv Ježiša prosím o odpustenie mojich chýb a vyznám mu, že ho 
milujem, ako vládzem a že On ovplyvňuje môj život a že sa snažím žiť podľa jeho príkladu. Viem, že 
jedine jeho milosrdenstvo ma privedie do neba, nie moje dobré skutky a môj život, ktorý sa snažím žiť 
najlepšie ako viem. Preto nezabúdajme, že sme iba hriešnici a jedine jeho milosrdenstvo nám dá život aj po 
smrti. 

V dnešnom evanjeliu nás Pán Ježiš upozorňuje práve na páchanie neprávosti – zla. Ťažké hriechy sú 
ako balvany na ceste – vidíme ich dosť ľahko. Ľahké sú ako drobné kamienky, či prach, ktorého je všade 
veľa a nie vždy si ho vieme všimnúť. Nebezpečné by mohlo byť, ak by sme sa však aj s ľahkým hriechmi 
zmierili. Je vážnou otázkou – či som už opustil ťažké hriechy a či sa nestávam ľahostajným k ľahkým 
hriechom. Pozri na dnešný deň. Aké hriechy tam dnes prevládali? Aké predsavzatie si chceš dať, aby si 
niektorý z tých hriechov opustil? 

Ježišu, buď milosrdný mne hriešnemu.        zdroj: zamyslenie+ 
 

BOJ O DUŠU ČLOVEKA TRVÁ AŽ DO HODINY SMRTI – I. 
Smrť čaká každého z nás. Akým spôsobom môžeme sprevádzať našich drahých pri odchode, keď 

pri nich fyzicky nemôžeme byť, či čo sa deje po smrti, o tom sme sa rozprávali so saleziánom Jozefom 
Luscoňom a so špirituálom Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, Františkom Fudalym, ktorý 
študoval dogmatiku v Ríme a venuje sa eschatológii. 
 
Odkiaľ sa vôbec vzala smrť? 

 
 
Luscoň: Smrť nebola v Božom pláne, pritiahli sme si ju hriechom. 
Teológovia hovoria, že keby prví ľudia nezhrešili, prešli by sme do večnosti 
ako Panna Mária, „usnuli“ by sme do novej kvality života. Smrť je proti 
prirodzenosti človeka, preto sa jej každý z nás bojí. Aj tomu, kto hovorí, že 
zo smrti nemá strach, sa roztrasú kolená, keď príde jeho čas na odchod. Ale 
mnohí svätci sa vyjadrili, že smrť je aj darom. 
 
 
 

 
 
 
Fudaly: Smrťou tyranovi končí možnosť ubližovať, trpiacemu končí jeho 
utrpenie, slabému končí čas neustáleho upadania do hriechu, usilovnému či 
zbožnému človeku končí čas zásluh a nastáva čas odmeny alebo trestov. 

 
  



SMRŤ JE VRCHOLOM POKÁNIA 
Čo sa deje po smrti? 

Luscoň: Spisovateľ Carlo Caretto vyrozprával príbeh o tom, ako mu zomieral otec. Držal ho pevne 
za ruku, ale postupne cítil, ako jeho stisk slabne. A tak si Carlo uvedomil, že pri skutočnej smrti zostáva 
človek sám. Len on a Boh. 

Ježiš nám zjavil pravdy o večnom živote a učenie Cirkvi to rozvinulo. Takže po smrti príde osobný 
súd a potom sú tri možné situácie: nebo, peklo, očistec. Keďže sme duchovno-hmotné bytosti, naša 
duchovná duša nemôže trvalo existovať bez tela. Takže ešte na jednom veľkom „stretnutí“, pri poslednom 
súde, dostaneme vzkriesené telo. A teológovia sú tej mienky, že jeho krása bude závisieť od lásky, ktorú 
sme mali v závere tohto života. Ba niektorí sú toho názoru, že si budeme môcť voliť aj vek. Žiaľ, s tými, 
ktorí smerujú do zatratenia, to bude inak. 

Ja si myslím, že už pri osobnom súde sa ohodnotíme, či sme alebo nie sme schopní žiť v nebi, akým 
som bol a mohol byť, nakoľko som využil milosti a pripodobnil sa Kristovi. Boh to tiež vyhodnotí a príde 
jeho súd nado mnou. A veru, nebude na mňa kričať. To nie je jeho spôsob komunikácie. 

Na tomto svete sme práve preto, aby sme sa naučili žiť „potom“,  vo večnosti. Máme sa to učiť 
najmä cez vzťahy k blížnym, k sebe, k prírode. Smrť je vrcholom pokánia. Beriem ju ako „fakt“ i pokánie 
za všetko, čo som urobil, či neurobil. Máme však nádej na nebo – večnú radosť, velebu Boha a ako vravia 
mladí, bude to nevídaná, nádherná, svätá „párty“. (úsmev) V nebi bude všetko nádherné a my potrebujeme, 
aby sa s nami „niečo stalo“, aby sme sa „premenili“, pretože tam budeme musieť nadviazať vzťahy 
s bytosťami, ktoré sú na tom úplne inak, ako my. Sú v inom, rozvinutejšom stupni bytia. A aj preto nás 
Ježiš nielen spasil, ale nás aj „zbožství“. 

Fudaly: Človek je bytosť zložená z tela a duše a od svojho stvorenia je zameraný na svoj 
nadprirodzený cieľ – večný život v raji. V tomto duchu má aj žiť. Duša človeka má duchovnú podstatu 
a bola stvorená Bohom ako nesmrteľná. Boh stvoril každému človeku jedinečnú dušu a urobil ju identickou 
formou konkrétneho tela, preto reinkarnácia (prevteľovanie duše) nie je možná. Duša človeka je 
oživujúcim princípom ľudského tela a po smrti tela ostáva jediným nositeľom identity konkrétneho 
človeka. Takže človek, ktorý žil na Zemi a raz vstane z mŕtvych, je jeden a ten istý. Nesmrteľná duša 
človeka hneď po oddelení od tela predstupuje pred osobitný súd, kde spoznáva svoj pozemský život 
v celistvosti. Po smrti tela je už totiž pozemský život človeka dovŕšený a teda je už možné ho posúdiť 
v celistvosti vo vzťahu k Bohu, či bol dobrý, zlý alebo priemerný. Už pri tomto osobitnom súde človek 
prijíma od Boha rozhodnutie o svojom večnom údele. Učenie Cirkvi o osobitnom súde vychádza z dogmy, 
že duše zomrelých idú ihneď po smrti do neba, do očistca alebo do pekla, ako nám to dosvedčuje Sväté 
písmo, v ktorom napr. Ježiš hovorí kajúcemu lotrovi na kríži: „Ešte dnes budeš so mnou v raji…“ (Lk 23, 
43), takže bez ohľadu na to, kde sa mŕtve telo nachádza, duša už smeruje pred súd. Potom duša môže 
prežívať večnú blaženosť (nebo) alebo večné zatratenie (peklo) – život bez zmyslu života. Do dočasného 
očistca duša smeruje, ak sa ešte potrebuje vysporiadať s tým, ak mala príliš pevné väzby na svetské veci, 
ľudí a pominuteľné radosti. Večnú blaženosť alebo večné zatratenie bude môcť človek prežívať naplno až 
po vzkriesení tela. 

DO POSLEDNEJ CHVÍLE PREBIEHA SÚBOJ O DUŠU ČLOVEKA 
Ako na diaľku sprevádzať milovaného človeka pri odchode? 

Luscoň: Ja svojho deväťdesiatročného otca povzbudzujem k tichému rozprávaniu s Bohom, k 
oľutovaniu hriechov, aby sa tešil i z malých vecí a predstavoval si nádherné veci, ktoré nám Pán 
pripravil… Zavolám mu, zaujímam sa o neho, prejavím mu láskavosť, spolu zaspomíname na dávne chvíle. 
Zvyknem aj poprosiť miestneho pána farára, aby ho vyspovedal. Treba pamätať na to, že do poslednej 
chvíle, pri smrti človeka prebieha súboj o jeho dušu. Svätý Martin napríklad vynadal démonovi: „Čo čakáš 
na mňa, ty beštia!“ A preto je dobré prosiť Pána Ježiša o pomoc pre toho, kto ešte žije, ale už sa chystá do 
večnosti. 

Fudaly: K duchovnej pomoci chorému možno spomenúť aj pomoc pri vzbudzovaní si častej 
duchovnej túžby po prijatí Eucharistického Krista (duchovné Sväté prijímanie). 
  



Akí svätí orodujú za zomierajúcich? 
Luscoň: Dôležité je modliť sa napríklad k svätému Jozefovi, on mal najlepšiu smrť, lebo zomrel 

v prítomnosti Ježiša a Márie – milujúcich osôb, on je dobrým orodovníkom. Ale aj naši svätí patróni sú na 
našej strane. 

Sv. don Boscovi sa zjavil zosnulý sv. Dominik Savio a povedal, že mu pri smrti najviac pomohla 
Panna Mária. Zomieral so slovami: „Aké krásne veci vidím.“ Panna Mária je naša Matka a matka vždy 
stojí pri dieťati. Takže bude i pri tom našom prechode. Dôverujme jej, odovzdajme sa jej a odovzdávajme 
jej i toho, kto odchádza. Ruženec je úžasná modlitba, ktorá vlieva pokoj do duše človeka. 
Môže v krajnom prípade zaopatriť zomierajúceho aj laik? 

Fudaly: Pomazanie chorých je sviatosť. Jedinú sviatosť, ktorú môže vyslúžiť laik, dokonca aj 
neveriaci, ak to urobí s úmyslom Cirkvi, je krst, a medzi sebou si snúbenci vysluhujú sviatosť manželstva. 
Pomazanie chorých však môže vykonať len kňaz, pretože táto sviatosť je spojená aj so spoveďou a 
s odpúšťaním hriechov. A k tomu je potrebná kňazská moc, získaná sviatostnou vysviackou. 

Laik môže a mal by pomôcť zomierajúcemu vzbudiť si ľútosť nad hriechmi, napríklad začať 
odriekať ľútosť, ktorú hovoríme pri spovedi. Môže sa s chorým pomodliť Pod tvoju ochranu, Otčenáš či 
Korunku k Božiemu milosrdenstvu, litánie k sv. Jozefovi, litánie k svätým, Žalmy 23, 25, 116, 123. 
V Jednotnom katolíckom spevníku možno nájsť modlitby pri chorom či pri umierajúcom. Pomôcť vedia aj 
podobenstvá z Písma, napríklad O milosrdnom samaritánovi či O márnotratnom synovi a milosrdnom 
otcovi. 

DUŠA ČLOVEKA VIE, KAM ÍSŤ PO SMRTI 
Môže sa duša „stratiť“, ako to vidíme v mnohých filmoch a seriáloch? 

Fudaly: Sväté písmo nám hovorí, že sám Boh sa po smrti tela ujíma duše človeka, preto duša nemá 
prečo blúdiť. Duša človeka vie, kam má ísť po smrti. Zo Svätého písma je nám známe, že anjeli majú 
schopnosť vziať na seba ako ľudskú, tak aj zvieraciu podobu a môžu tiež ovládať materiálne veci. Toto sa 
však o duši človeka v Písme nikde nepíše. Náuka Cirkvi je v tomto veľmi jasná: po smrti možno v súlade 
s Božím plánom využívať len jediný spôsob komunikácie s mŕtvymi, a to je výmena duchovných dobier 
prostredníctvom príhovoru. My, živí, ktorí sme zatiaľ v Cirkvi putujúcej – na zemi, sa môžeme formou 
príhovoru modliť k Bohu za duše v očistci – Cirkev trpiacu a vyprosovať im tak odpustenie dočasných 
trestov. Podobne však môžeme prosiť o príhovor aj svätých v nebi – Cirkev oslávenú, aby nám oni, ktorí sú 
blízko pri Bohu, vyprosovali potrebné milosti. Bohu však nič nie je nemožné a zrejme môže dopriať 
svätým aj mimoriadnu milosť, aby sa, ak je to užitočné pre spásu ľudí, zjavili na zemi viditeľným 
spôsobom, podobne ako anjeli. Takto sa na zemi viditeľne zjavuje napr. Božia Matka Panna Mária. 
Je možné, aby nás duše zosnulých prišli „strašiť“? 

Fudaly: Táto otázka by mala byť správne nasmerovaná na exorcistov, pretože oni s tým majú 
najpočetnejšie skúsenosti. Ľudia niekedy hovoria, že ich prenasleduje duša toho a toho mŕtveho človeka. 
Otázkou je to, o čom som hovoril vyššie, či duše zosnulých vôbec majú takúto moc, alebo či im bola 
udelená mimoriadna milosť od Boha, aby sa niekomu viditeľne zjavili, alebo sa pred ním nejako ináč 
prejavili. Drvivá väčšina exorcistov sa zhoduje v tom, že za podobnými zážitkami sa skoro vždy skrývajú 
zlí duchovia. Najmä ak to, čo okolo seba šíria, je strach, zdesenie, vnútorná rozorvanosť, chorobná 
nerozhodnosť, odpor k modlitbe, zvádzanie k zlým rozhodnutiam či skutkom.  Vieme, že diablovi jeho 
prirodzené anjelské schopnosti ostali, ale duši zatrateného človeka Boh podľa Svätého písma žiadne 
nadprirodzené schopnosti nepridáva, naopak, duša takého človeka je veľmi úbohá a trpí. Je preto veľmi 
dôležité rozlišovať, či zážitok, ktorý považujeme za nadprirodzený – metafyzický, pochádza od Boha alebo 
od diabla. Vždy je dobré sa o tom poradiť so svojím spovedníkom, či iným kňazom. Nadprirodzené 
zážitky, ktoré v nás udržiavajú strach alebo nás podnecujú ku konaniu zla, nemôžu pochádzať od Boha. 
A naopak, nadprirodzené zážitky, ktoré nás privádzajú k trvalému obráteniu, k náprave života, alebo 
k evanjeliovej pomoci druhým, hoci už zosnulým, môžu byť prejavom mimoriadnej Božej milosti. Ale na 
to, aby to človek správne rozlíšil, je potrebná pomoc vysvätených služobníkov Cirkvi alebo iných 
odborníkov v tejto oblasti. (pokračovanie nabudúce) 
autor: Lívia Trhanová           zdroj: slovoplus.sk 


