
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 (4.9.2022 – 11.9.2022) 
23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
5.9.2022 

Pondelok 23. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

8:00 - Veni Sancte 
začiatok šk. roka 

 *** 
18:00 

BPZ pre Máriu s rod.  
(60 r. ž.) 

UTOROK 
6.9.2022 

Utorok 23. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Anton, Helena, Mária 

Dopater a rodičia 

16:30 - Veni Sancte 
+ z rod. Trabalík a Hrkeľ 

STREDA 
7.9.2022 

Sv. Marka Križina, Melichara 
Grodzieckeho a Štefana Pongrácza 
kňazov a mučeníkov, spomienka 

7:00 
BPZ pre Máriu Dapaterovú 

*** 

ŠTVRTOK 
8.9.2022 

NARODENIE 
PREBLAHOSLAVENEJ  
PANNY MÁRIE, sviatok 

18:00 
+ z rod. Kormaňák č. 316 

*** 

PIATOK 
9.9.2022 

Piatok 23. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
BPZ pre rodinu  

16:30 
BPZ pre Mateja a Janku   

SOBOTA 
10.9.2022 

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

13:30 
sobášny obrad 

*** 
15:00 

sobášna omša 
BPZ pre mladomanželov 

NEDEĽA 
11.9.2022 

24. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
BPZ pre tých, ktorí 

upratujú farský kostol 9:00 
poď. za 25. r. manžel.  

Jozefa a Janky 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. 1: vedúca p. Kramarčíková Marcela. PBZ  
3. Na kostol darovali mladomanželia Dobierkovi 50,- €. PBZ. 
4. Minulú nedeľu bola zbierka pre potreby Diecézneho katechetického úradu. Vyzbieralo sa a odoslalo 

1195,- €. PBZ 
5. Dnes bude ružencová pobožnosť pred Sviatosťou oltárnou v Lokci o 14:00 hod. Pobožnosť začne 

požehnaním matiek pred pôrodom. 
6. Veni sancte – sv. omša na začiatok školského roka bude v Lokci pondelok o 8:00 hod. a v Ťapešove 

v utorok o 16:30 hod.  
7. Pozývam členov Farskej pastoračnej rady na stretnutie v utorok 6.9. o 19:00 hod. na farský úrad. 
8. Sviatosť oltárna bude vyložená na adoráciu v Lokci vo štvrtok od 17:15 hod. do sv. omše.  



9. Aj tento rok organizuje vincentská rodina celoslovenskú verejnú zbierku BOJ PROTI HLADU. Naša 
farnosť sa do nej zapojí na budúcu nedeľu 11.9. Po každej sv. omši sa budú predávať medovníkové 
srdiečka. Kúpou medovníkového srdiečka, symbolická cena 1,- €, prispejete k zmierneniu hladu na 
Haiti, Hondurase, Ukrajine, v Albánsku, Rusku a na Slovensku. Za Vašu štedrosť a milodary Vám už 
teraz zo srdca ďakujeme.  

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 na 
nástenke. 
 

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. (2x). 

Ťapešovo:  

 Matúš Hurák, syn Františka a Evy rod. Vojčákovej, bývajúci v Ťapešove 
a Klaudia Antalcová, dcéra Petra a Eleny rod. Košútovej, bývajúca v Zubrohlave. (3x). 

 Jozef Florek, syn Jozefa a Márie rod. Papákovej, bývajúci v Krušetnici 
a Denisa Bugajová, dcéra Miroslava a Adriany rod. Lipničanovej, bývajúca v Ťapešove. (2x). 

 Michal Brišák, syn Dušana a Márie rod. Gocoľákovej, bývajúci v Sihelnom 
a Mária Brontvajová, dcéra Pavla a Kamily rod. Knapčíkovej, bývajúca v Ťapešove. (2x). 

 
KTO JE NA PRVOM MIESTE V MOJOM ŽIVOTE? 

Na prvý pohľad môže evanjelium dnešnej nedele znieť až desivo. Nehlása predsa Ježiš, že treba 
milovať každého človeka? Prečo by sme mali zrazu nenávidieť svoju vlastnú rodinu? Ježišove slová však 
nemožno čítať takto povrchne. Židia tento výraz používali v zmysle “odsunúť do úzadia, úplne sa odpútať” 
od svojej rodiny. Samozrejme, že máme svoju rodinu milovať, nie nenávidieť, no pre ozajstné nasledovanie 
Krista musí byť na prvom mieste práve On. Len keď sa teda odpútame od všetkých pozemských vecí, ktoré 
nám bránia v nasledovaní Krista, staneme sa jeho pravými učeníkmi. Na tejto ceste nás isto stretnú 
pokušenia a výzvy vzdať to (napokon, aj kráľ v evanjeliu si nebol najprv istý tým, čo ide robiť), no dôležité 
je, aby sme na konci týchto pochybností a premýšľania dospeli k jedinej pravde - a tou je Ježiš.  

            zdroj: zamyslenia+ 
  

NARODENIE PANNY MÁRIE 
Kedy a kde presne sa narodila Panna Mária, nevieme. Podľa tradície sa jej rodičia volali Joachim a 

Anna. O mieste narodenia sa tradujú tri rôzne mienky. Jedna z nich považuje za miesto narodenia Božej 
Matky Betlehem. Hovorí o tom spis „De nativitate S. Mariae“, ktorý bol priložený k dielam sv. Hieronyma. 
Druhá tradícia lokalizuje Máriino narodenie do Seforu, asi 4 kilometre severne od Betlehema. Na tomto 
mieste bol totiž za čias cisára Konštantína vybudovaný chrám zasvätený sv. Joachimovi a Anne. Hovorí o 
tom aj sv. Epifanius. Mohlo to byť však len miesto, kde Panna Mária so svojimi rodičmi len bývali, miesto 
jej narodenia mohlo byť aj iné. Tretia tradícia hovorí, že Panna Mária sa narodila v Jeruzaleme. Zakladá sa 
na svedectve sv. Sofronia, sv. Jána Damascénskeho a na objavoch v Probatike. 

Je možné, že sviatok Narodenia Panny Márie sa začal sláviť po cirkevnom sneme (koncile) v Efeze 
(431). Tam sa vtedy totiž zhromaždili biskupi celého kresťanského sveta a vyhlásili Pannu Máriu za Božiu 
Matku proti bludárskemu učeniu Nestória, ktorý jej tento titul upieral. Z čias pápeža Leva Veľkého (440-
461) a Sergia (687-701) sa zachovali omšové modlitby určené na túto slávnosť. V Západnej Cirkvi sa tento 
sviatok sa začal sláviť asi až začiatkom 8. storočia. Spočiatku sa slávil iba jeden deň, no v roku 1245 ho 
pápež Inocent IV. nariadil sláviť osem dní (ako oktávu) vzhľadom na sľub, ktorý v roku 1241 dali 
kardináli, keď ich na konkláve tri mesiace väznil cisár Fridrich II. Dnes sa slávi v Cirkvi ako sviatok iba 
jeden deň, 8. septembra.                  zdroj: zivotopisysvatych.sk 



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

 

NA SVADBE A POHREBE VIDÍŠ VIERU PRÍTOMNÝCH 
Zažili ste pohreb, na ktorý nikdy nezabudnete? 

Luscoň: Stretol som sa s tým, že ľudia s pokojom prijali smrť blížneho. Pevne dúfali, že jeho duša 
šla do neba, lebo to bol dobrý človek a veľa si vytrpel. Pohreb bol s akousi príchuťou radosti, či svadby. 
Ale napríklad v Petržalke ma prosili za zádušnú svätú omšu. Prišlo na ňu asi dvesto ľudí, no boli pasívni a 
všetko som si v omši odpovedal sám… Bolo mi z toho smutno. Hovorí sa, že na svadbe a na pohrebe 
vidíš vieru prítomných. 
Má zmysel „držať smútok“ – chodiť po smrti blízkeho rok v čiernom, či každý deň navštevovať 
cintorín?  

Luscoň: Je to v našej slovanskej tradícii, ba kedysi boli súčasťou pohrebov aj plačky – ženy, ktoré 
boli najaté na to, aby plakali a nariekali pri pohreboch. Ale toto je nazeranie na život len po hrob a nie zaň. 
Prví kresťania sa zdravili „Marana Tha!“ – Príď, Pane Ježišu! Chceli, aby už prišiel. A preto aj naša viera 
by mala prekročiť hranice „viditeľného“. Ba poznám aj ľudí, ktorí sa tešia, že pozvanie na druhý svet pre 
nich čoskoro príde a ocitnú sa medzi nádhernými nebešťanmi. Dôležitejšie, než prílišné vonkajšie znaky, je 
teda mať Veľkonočnú vieru, dobre žiť, dúfať v Božie milosrdenstvo, tešiť sa zo stretnutia s Pánom a za 
zosnulých sa modliť. 
Hovorí sa, že koho Boh miluje, toho krížom navštevuje. Znamená to, že na tomto svete si človek 
„vytrpí daň“ za svoje hriechy, aby mal po smrti zaslúžený pokoj? 

Fudaly: Každý človek na svete trpí. Utrpenie je jeden z nepríjemných následkov dedičného hriechu. 
Ak však človek svoje utrpenie vedome spája s Kristovým utrpením na kríži, ak ho za niekoho obetuje, dáva 
tým svojmu utrpeniu nový zmysel podobný tomu, aký zmysel malo utrpenie Ježiša na kríži. Takto nás naše 
utrpenie môže urobiť podobnými Ježišovi a spojiť nás s jeho vykupiteľským utrpením, čo je v Božích 
očiach veľmi hodnotné a záslužné. Samozrejme, že takéto utrpenie prežívané s Kristom sa dá prijať aj ako 
forma pokánia, ktorým môže človek odčiniť mnohé tresty za svoje hriechy. Sv. Pavol nás učí, že kto 
s Kristom umiera, s ním bude aj žiť (porov. Rim 6, 8). Mnoho svätých trpelo z lásky ku Kristovi a keď 
videli, že svojím utrpením vyprosili milosti pre iných, pýtali si od Boha ešte ďalšie utrpenie, lebo boli 
presvedčení, že trpieť s Kristom nie je zbytočné. 
autor: Lívia Trhanová           zdroj: slovoplus.sk 
 

TÁBOR ZMM 2022 



V dňoch od 20.8 do 27.8 sa deti a mladí z celej Oravy  spojili a stretli na pobytovom tábore na 
Slanej Vode pod Babou Horou. Prišli tu, aby spolu prežili požehnaný čas plný hier, zábavy, modlitby a 
spoločenstva. Celý tábor niesol názov: KRÁČAME ZA SVETLOM. Tým svetlom je náš nebeský Otec a 
keďže patríme do Združenia mariánskej mládeže tak aj naša nebeská Matka Panna Mária :) 

Účastníci boli rozdelení na dva turnusy. Prvý  odštartoval už v sobotu, kde na účastníkov čakali 
nielen animátori, ale aj poriadny dážď, ktorí nás však neodradil. 

Počas týchto dní zisťovali starší 
účastníci, aký by mali mať vzťah k Bohu, 
k sebe a k blížnemu. K týmto témam 
pripravili animátori hry, súťaže a 
bodovačky. Mladým sa však najmä páčil 
spoločný čas, počas ktorého si utužili 
svoje priateľstvá a našli si aj nových 
kamarátov. V utorok sme sa však museli 
rozlúčiť, ale mladí si odniesli krásne a 
obohacujúce zážitky z týchto dní ale aj 
nejakú sladkú odmenu :) 

Počas voľného času mohli 
animátori nabrať nové sily a pripraviť sa 
na príchod mladších účastníkov. 

A tak to v stredu  na Slanej Vode 
opäť ožilo. Všetci prišli plní radosti a 
preto sa na nás aj slniečko usmialo :). 
Deti súťažili v zaujímavých aktivitách, 
kde mohli preveriť svoje zručnosti a 
vedomosti. Každý deň sa táborom niesla 

hudba, na ktorú sme si všetci výborne zatancovali a počas jedného teplého poobedia sme využili aj vodné 
hry, kde nik neostal suchý... ;) V sobotu sme sa však museli rozlúčiť, aj keď nám bolo spolu veľmi dobre. 

Táboru sa zúčastnil aj páter Ondrej Skočík, sestrička Beáta so sestričkou Gemmou a tiež aj traja 
bohoslovci. 

Všetkým ďakujeme za krásny a milostiplný tábor a veríme, že sa uvidíme opäť o rok :) 
 
 
 
 
 
 


