
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 (28.8.2022 – 4.9.2022) 
22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
29.8.2022 

Mučenícka smrť sv. Jána 
Krstiteľa, spomienka 

18:00 
BPZ pre rodinu č. 110 

 *** 

UTOROK 
30.8.2022 

Utorok 22. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Anton, Justína a Omero 

16:30 
+ Jozef a Žofia Čajka 

STREDA 
31.8.2022 

Streda 22. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Štefan, Helena, Július, 

rodičia a súrodenci 
*** 

ŠTVRTOK 
1.9.2022 

Štvrtok 22. týždňa v Cezročnom 
období, féria 
Prvý štvrtok v mesiaci. 

18:00 
+ Žofia a Anton Adamec, 

Jaroslav Kramarčík 
*** 

PIATOK 
2.9.2022 

Piatok 22. týždňa v Cezročnom 
období, féria 
Prvý piatok v mesiaci. 

18:00 
BPZ pre Jozefa s rodinou  

č. 473 

16:30 
+ Štefan, Alžbeta a Ján   

SOBOTA 
3.9.2022 

Sv. Gregora Veľkého, pápeža 
a učiteľa Cirkvi, spomienka 
Prvá sobota v mesiaci. 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

16:30 
BPZ pre abstinentov a 

závislých 
*** 

NEDEĽA 
4.9.2022 

23. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
BPZ pre Martu a Milana  

s rodinou 9:00 
+ z rod. Balek, Bakoš a 

Gonda 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. 32: vedúca p. Kormaňáková Anna. PBZ  
3. Na kostol darovali mladomanželia Sihelskí 50,- €, Bohu známy 100,- €. PBZ. 
4. Dnes 29.8. je 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.  

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 15:15 hod. 

6. Sviatosť Oltárna bude vyložená v Lokci vo štvrtok od 16:00 hod. do sv. omše a v Ťapešove v utorok 
od 15:15 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 sv. omši o 17:15 hod. 
9. V stredu 31.8. bude sv. omša ku cti bl. Zdenky.  



10. Spišská katolícka Charita organizuje zbierku školských pomôcok pre núdzne rodiny. Školské 
pomôcky môžete nosiť do 14. septembra 2022 v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 19:00 hod. do 
19:30 hod. do farského centra pri sestričkách. Bližšie podrobnosti, čo môžete priniesť nájdete v malých 
oznamoch. 
 

OHLÁŠKY PRED PRIJATÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA 
Lokca: 

 Marcel Maťuga, syn Albína a Daniely Juríčkovej rod. Ružôňovej, bývajúci v Lokci 
a Miroslava Bareková, dcéra Františka a Marcely rod. Hvolkovej, bývajúca v Námestove. (1x). 

Ťapešovo:  

 Matúš Hurák, syn Františka a Evy rod. Vojčákovej, bývajúci v Ťapešove 
a Klaudia Antalcová, dcéra Petra a Eleny rod. Košútovej, bývajúca v Zubrohlave. (2x). 

 Jozef Florek, syn Jozefa a Márie rod. Papákovej, bývajúci v Krušetnici 
a Denisa Bugajová, dcéra Miroslava a Adriany rod. Lipničanovej, bývajúca v Ťapešove. (1x). 

 Michal Brišák, syn Dušana a Márie rod. Gocoľákovej, bývajúci v Sihelnom 
a Mária Brontvajová, dcéra Pavla a Kamily rod. Knapčíkovej, bývajúca v Ťapešove. (1x). 

 
SPRÁVNE MIESTO 

Hoci sa ako prvá téma dnešných čítaní ponúka pokora, mne sa natíska téma Božej dobroty. „On 
pozýva všetkých na svoju hostinu, on hľadí na vieru a nádej i lásku." Tak sme kedysi spievali v jednej 
mládežníckej piesni. Boh vo svojej dobrote pozýva všetkých. Každému pripravil miesto. A nehľadí na 
vznešenosť pozvaného, lebo aká väčšia vznešenosť existuje než to, že je niekto pozvaný Bohom? Keď si 
niekto k tejto pozvánke pripíše MUDr., Ing., PhD., biskup, pápež,... nič mu to pri nebeskej bráne, kde sa 
kontrolujú pozvánky, nepomôže. Ale ak tam bude mať niekým (Ježišom?) dopísané tichý, pokorný... 

Čo by dopísali ľudia, s ktorými žiješ, na tvoju pozvánku, ktorou ťa Boh pozýva na hostinu u neho 
doma? Čo by na ňu dopísal Ježiš?  

Nedá mi nespomenúť jeden príbeh od nebeskej brány: Svätý Peter mal jedno popoludnie niečo súrne 
vybaviť a hľadal, kto by ho zastúpil v službe. Pán Ježiš sa mu ochotne ponúkol a o chvíľku už sedel za 
stolom, kde mal mikrofón pripojený na vonkajší reproduktor a tlačidlo automatického otvárania brány. Po 
chvíli sa ozvalo rázne zabúchanie. Pán Ježiš položil obligátnu otázku: „Kto si a prečo chceš ísť do neba?" 
Ozvala sa jasná odpoveď: „Som skvelý teológ a celý život som venoval štúdiu Ježišovho života." Pán Ježiš 
mu bez známky nadšenia povedal: „No tak poď." Po chvíli opäť počuť rázne búchanie na nebeskú bránu. 
Opäť prebehol krátky rozhovor: „Kto si a prečo chceš ísť do neba?" – „Som slávny misionár a celý život 
som kázal o Ježišovi." – „No tak poď." 

Na nebeskú bránu ktosi nesmelo zaklopal. Pán Ježiš sa opýtal: „„Kto si a prečo chceš ísť do neba?" 
Ozval sa nesmelý hlas: „Pane Ježišu, ty si tu pri bráne? To som ja, babka zo Skalitého. Prosím ťa, pusť ma 
dnu, môžeme dokončiť rozhovor, čo sme ráno nestihli..."  

Nech sú texty tejto nedele pre teba pohladením i pozvánkou. „V tichosti konaj svoje práce a budú ťa 
milovať viac ako človeka, čo dary rozdáva" (Sir 3, 19). „Priblížili ste sa... k Ježišovi..." (Hebr 12, 22. 24). 
„Priateľu, postúp vyššie!" (Lk 14, 10). Porozprávaj sa o tom s Ježišom. Tak raz pri nebeskej bráne hneď 
spoznáš jeho hlas...                   zdroj: dcza.sk 

 

BOJ O DUŠU ČLOVEKA TRVÁ AŽ DO HODINY SMRTI – II. 
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. 

 
 



DIABOL DOKÁŽE MENIŤ PODOBU 
Prečo je Cirkev proti vyvolávaniu duchov? 

Fudaly:  Pretože jedine Boh vlastní účinnú moc, ktorou vládne nad svetom duchov. Boh túto moc 
môže zveriť komu chce, ale nikto si ju nemôže prisvojiť svojvoľne. Ježiš zveril moc vyháňať zlých duchov 
svojim učeníkom a oni ju odovzdali svojim nástupcom prostredníctvom prosebnej modlitby a vkladaním 
rúk. Ak duchovná bytosť prichádza medzi ľudí svojvoľne, tak to nikdy nie je dobrý duch, ale zlý – diabol, 
ktorý sa zvykne všelijako maskovať a vydávať za niekoho iného (ako v raji za hada). 

Diabol sa často maskuje aj za duše zosnulých, aby na seba pritiahol pozornosť mnohých ľudí. Avšak 
duše zosnulých, ak sú v nebi, nikdy nekonajú bez Božieho poverenia. Ak sú v očistci, nie sú schopné konať 
takmer nič, pretože diabol na ne nemá dosah a Božou milosťou ešte plne nedisponujú. A duše zatratených 
samé o sebe nemajú žiadnu moc a diabol ich ani nemusí využívať, stačí, ak ich imituje a využíva pritom len 
svoju prirodzenú anjelskú (diabolskú) moc. 

Preto je vyvolávanie duchov veľmi nebezpečné, lebo skoro vždy tu ide o pozvanie zlého ducha do 
svojho života. Odkedy totiž ľudia opustili rajské podmienky, odvtedy ich zvlášť priťahujú tajomné, 
nadprirodzené sily. Možno preto, že im to pripomína úžasnú Božiu moc, ktorú mohli poznávať v raji. Nuž, 
vždy, keď človek nevzýva priamo Boha alebo anjelov, či ľudí, ktorí sú s Bohom úzko spojení, ale namiesto 
toho vzýva nejaké tajomné sily, vždy na toto vzývanie reaguje diabol, ktorý sa za tajomné sily podlo 
skrýva. A jeho cieľ je jediný: čo najviac ublížiť človeku, pretože človeka (Ježiša a Máriu) sa Boh rozhodol 
povýšiť nad anjelov – a to pyšného diabla hrozne zožiera. Preto Cirkev, a nie len Cirkev, ale aj celý Starý 
zákon, zakazuje veriacim vyvolávať duchov alebo duše zosnulých. Je to preto, lebo tým človek neobracia 
svoju dôveru k Bohu, ktorý ako jediný môže a chce človeku pomáhať, ale obracia ju na nejaké tajomné 
sily, ktoré, ak sú používané mimo Boha, sú to vždy sily diabolské. 
Má zmyslel dávať zosnulému do hrobu ruženec, modlitebnú knižku a podobne? 

Fudaly: Cirkev niečo také neprikazuje. Je to skôr zbožný zvyk. Ľudia dávajú do hrobu svojim 
blízkym zosnulým obrázky svätých, staré modlitebné knižky, ružence, či kríž niekedy aj preto, lebo sa boja 
spáliť tieto osobné veci po zosnulom. Zosnulému sa tým nijako neškodí, ale ani nepomáha, naopak, veľmi 
mu pomôže naša modlitba, sv. omša obetovaná za jeho spásu, ale aj sv. prijímanie, almužna, či iný dobrý 
skutok vykonaný s úmyslom obetovať to za zosnulého. Zvyk dávať zosnulému do hrobu nábožné veci má 
iste veľkú hodnotu napr. pre etnografov, ktorí v budúcnosti z týchto vecí môžu zistiť, či ľudia v minulosti 
žili nábožne alebo nie. Niekedy sa zistí niekoľko rokov po smrti, že telo zosnulého ostalo neporušené, ako 
napríklad v prípade sv. pátra Pia alebo sv. Bernadetty Soubirousovej. Je to iste prejav mimoriadnej Božej 
milosti, ktorý má svoju váhu pri procese blahorečenia či svätorečenia týchto zosnulých. 
Aké sú vaše zážitky pri podávaní posledného pomazania chorých? Utkvelo vám niečo v pamäti? 

Luscoň: Pamätám si, že jeden človek dlho zomieral, dusil sa, ale nemohol umrieť. Urobil veľkú 
nespravodlivosť voči synovi. Chcel sa s ním zmieriť, no syn nemohol k nemu osobne prísť. Až keď mu 
jeho syn zavolal a povedal, že mu odpúšťa a má ho rád, až potom sa zomierajúci uvoľnil a pokojne umrel. 
Ako sa najlepšie umiera? 

Luscoň: Myslím si, že najlepšie sa zomiera, keď človek naplnil poslanie, ktoré mal splniť počas 
života. U rodičov je to napríklad prijať deti, dobre ich vychovať. Niektorí ešte pred smrťou spíšu závet, 
rozdelia majetky… Ale dôležitejšie je zmieriť sa s Bohom i ľuďmi a keď človek cíti, že urobil, čo Boh od 
neho chcel, prečo ho sem poslal, odchádza sa až vznešene. Don Ernest Macák hovoril: „Cez všetko sa dá 
premodliť.“ To radím žijúcim aj umierajúcim. V modlitbe vplyvom Ducha Svätého dokážeme oživiť vzťah 
lásky s Bohom a ten nám istotne príde na pomoc i pri príchode k nemu. A dodám ešte niečo praktické: 
Svätá Terezka Ježiškova bola veľmi chorá a mala veľké bolesti, no sama hovorila, že bola vo veľkom 
pokušení vziať si lieky a ukončiť tak svoj život. Tak radím nenechávať lieky pri chorom. 

MODLITBOU DOKÁŽEME OŽIVIŤ VZŤAH S BOHOM 
Môže sa prísť blízky rozlúčiť zo záhrobia? 

Luscoň: Mŕtvi sa nachádzajú už v inej dimenzii ako my. Čítal som aj zvláštne príhody. Počas 
Druhej svetovej vojny v Anglicku kňazovi neskoro v noci zazvonila žena, že má ísť zaopatriť chorého 
človeka, lebo zomrie. Kňaz v tom dome však nenašiel chorého, ale akéhosi mladíka. A ten ho poprosil 



o spoveď. Stalo sa. A keď sa kňaz vracal domov, nastalo letecké bombardovanie. Vbehol do krytu a až do 
rána tam zaopatroval ľudí. Pri odchode z bunkru narazil na nejaké ležiace telo ukryté pod plachtou. Keď sa 
pozrel lepšie, zistil, že to bol ten mladík, ktorého vyspovedal. No bol už mŕtvy. Kňaz bol veľmi prekvapený 
a išiel k domu, kde bol predtým s ním. Dom dostal plný zásah, bol totálne zničený. Všade boli obhorené a 
rozhádzané veci. Pri dome našiel a otvoril modlitebnú knižku z ktorej vypadol obrázok ženy. Bol 
prekvapený, lebo to bola tá istá žena, ktorá ho prišla v noci prosiť o zaopatrenie chorého. A ešte viac sa 
čudoval, keď na druhej strane obrázku bola napísaná veta: Naša mama nás opustila v roku… Tento kňaz sa 
aj podpísal pod to, že sa to takto stalo. 

Takže, ak Boh dovolí, môže prísť niekto aj „z druhej strany“. Sv. Ján Bosco sa dohodol s priateľom 
Luigim Comollom, že ak niekto z nich skôr zomrie, dá vedieť, či je spasený. Comollo zomrel a aj prišiel 
Boscovi oznámiť, že je v nebi. Ale Ján z toho nebol nadšený, ba bol z tej skúsenosti veľmi vystrašený. 
Upadol do choroby a liečil sa niekoľko týždňov. Veru, nie sme stavaní na dotyk druhého sveta. 
Čo robiť, keď má človek zlé sny so zosnulými? 

Luscoň: Ak Boh dovolí, aj cez sen k nám môže prísť nejaký odkaz. Poznáme len veľmi málo zo 
skutočností „druhého sveta“. Každopádne, je dobré dať za toho človeka odslúžiť svätú omšu, pomodliť sa 
zaňho. Naša viera sa však neopiera o sny, ale o evanjelium. 
autor: Lívia Trhanová           zdroj: slovoplus.sk 
 

ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POMÔCOK 2022 
 

 
 
Čo môžete priniesť: 
 písacie potreby: ceruzky, perá, gumy, strúhadlá, fixky 
 zošity a papiere: zošity všetkých veľkostí, kancelársky papier 
 rysovacie potreby: kružidlá, pravítka, uhlomery 
 výtvarné pomôcky: farbičky, pastelky, farebné papiere, nožnice, vodovky, temperky 
 ostatné vybavenie: školská taška, vrecko na prezuvky, peračník, kalkulačka 
 elektronika: notebook, tablet, príslušenstvo 
 podporiť zbierku môžete aj finančne: SK37 0900 0000 0001 7687 5345, variabilný symbol 

2211.  
Školské pomôcky môžete nosiť do 14. septembra 2022 v pondelok, utorok, štvrtok 

a piatok od 19:00 hod. do 19:30 hod. do farského centra pri sestričkách. 


