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FARSKÉ OZNAMY (11.9.2022 – 18.9.2022) 
24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
12.9.2022 

Najsvätejšieho mena Panny Márie, 
ľub. spomienka 

17:30 - detská 
+ Štefan Gemeľa,  

František a Marta Vajdiar 
 *** 

UTOROK 
13.9.2022 

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa 
a učiteľa Cirkvi, spomienka 

18:00 
+ Ondrej, Jozef, Ondrej 

a Mária Feja 

16:30 - detská 
poď. za 25 r. manžel. 

Jozefa a Hedvigy 

STREDA 
14.9.2022 

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA  
sviatok 

18:00 
+ Ignác, Paulína Siheľský, 

Ignác, Mária a Terézia 
*** 

ŠTVRTOK 
15.9.2022 

SEDEMBOLESTNEJ PANNY 
MÁRIE, PATRÓNKY 

SLOVENSKA, slávnosť 

7:30 
BPZ pre členov ruže 
Sedembolestnej PM 9:00 

poď. za 10 r. manžel.  
Milana a Márie 11:00 – na Jarovisku 

BPZ pre pútnikov a 
poľovníkov 

PIATOK 
16.9.2022 

Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, 
biskupa, mučeníkov  
spomienka 

18:00 
+ Anton, Mária a Michal  

16:30 
BPZ pre Danku, Igora a 

Danku   

SOBOTA 
17.9.2022 

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

18:00 
+ Jozef a Helena Joštiak 

15:00 
sobášna omša 

BPZ pre mladomanželov 

NEDEĽA 
18.9.2022 

25. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
na úmysel kňaza 

9:00 
BPZ pre Martu (50 r. ž.) 

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. 2: vedúca p. Šimulčíková Antónia. PBZ  
3. Na kostol darovali mladomanželia Natšinovi 100,- €, z krstu Júlie Kanderkovej 50,- €. PBZ. 
4. V našej farnosti je dnes zbierka BOJ PROTI HLADU. Po každej sv. omši sa budú predávať 

medovníkové srdiečka. Kúpou medovníkového srdiečka, symbolická cena 1,- €, prispejete k 
zmierneniu hladu vo svete i na Slovensku. Za Vašu štedrosť a milodary Vám zo srdca ďakujeme.  

5. Od tohoto týždňa začnú detské sv. omše. V Lokci budú bývať v pondelok o 17:30 hod. a v Ťapešove 
v utorok o 16:30 hod. Po skončení detskej sv. omše bude vyhodnotenie júnovej aktivity. 

6. Nácvik spevu pre deti pred detskou sv. omšou bude v pondelok o 16:30 hod. vo farskom centre. 
7. Od pondelka začneme zapisovať úmysly sv. omší v Lokci a v Ťapešove od utorka na mesiac 

október, november a december. Zapisovať sa bude v kostole po sv. omšiach. Prednosť majú okrúhle 
jubileá a výročné omše. Jedna rodina môže dať za toto obdobie dva úmysly. Zároveň budeme zapisovať 
aj úmysly pre výpomocného duchovného o. Milana. Na webstránke farnosti môžete sledovať, kedy o. 
Milan odslúžil tieto sv. omše. 

8. V utorok 13.9. bude stretnutie lektorov v Lokci po sv. omši vo farskom centre o 19:00 hod. 



9. Stretko pre deti bude v Ťapešove v utorok o 15:00 hod. a v Lokci v sobotu o 14:00 hod. 
10. Sv. omša na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie vo štvrtok bude na Jarovisku o 11:00 hod. 

Spoločná púť začne pod kostolom o 9:00 hod. Môžete sa zapojiť aj do modlitby Krížovej cesty. 
11. Členovia Spolku svätého Vojtecha si môžu prevziať kalendár a podielovú knihu v Ťapešove u p. 

Bartekovej a v Lokci u p. Milana Rončáka č. d. 324 po 14:00 hod. Členský poplatok na rok je 8,- €.  
12. Oznam pre rodičov, ktorí chcú prihlásiť deti na 1. sv. prijímanie: Od dnešnej nedele je možné 

v sakristii si prebrať prihlášku na 1. sv. prijímanie. Prihlášky budú tiež rozdané v týždni tretiakom v 
škole na hodine náboženstva. Príprava je určená pre žiakov 3. ročníka a starších, ktorí bývajú 
v Lokci a v Ťapešove. Vyplnené prihlášky sa budú odovzdávať na stretnutí s rodičmi, ktoré sa 
uskutoční v nedeľu 25. septembra v Ťapešove po sv. omši a v Lokci po druhej sv. omši. Prihlášku 
nájdete aj na webstránke farnosti. 

13. Spišská katolícka Charita organizuje zbierku školských pomôcok pre núdzne rodiny. Školské 
pomôcky môžete nosiť do stredy 14.9. v pondelok, utorok, a stredu 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. (3x). 

Ťapešovo:  

 Jozef Florek, syn Jozefa a Márie rod. Papákovej, bývajúci v Krušetnici 
a Denisa Bugajová, dcéra Miroslava a Adriany rod. Lipničanovej, bývajúca v Ťapešove. (3x). 

 Michal Brišák, syn Dušana a Márie rod. Gocoľákovej, bývajúci v Sihelnom 
a Mária Brontvajová, dcéra Pavla a Kamily rod. Knapčíkovej, bývajúca v Ťapešove. (3x). 

 
RADOSŤ Z HRIEŠNIKA 

„A ja som prvý z nich“ (1 Tim 1, 15). Takto sa apoštol Pavol definoval v dnešnom druhom čítaní. 
Prvý z hriešnikov. No nerobil to s nejakým postojom neustálej ľútosti nad sebou, ale z hrdosťou na dielo, 
ktoré Boh v ňom vykonal. Pavol bol hriešnik, ktorý poznal a zakúsil Božie milosrdenstvo. Preto mohol 
všade ľudí vyzývať: „Radujte sa! Opakujem: Radujte sa!“ (Flp 4, 4). 

Aj nás dnešné texty bohoslužby slova volajú k radosti. Ak sa totiž nebo raduje nad jedným 
hriešnikom, ktorý koná pokánie, my nesmieme ostať bokom a zazerať ako farizeji a zákonníci na tých, čo 
prichádzali k Ježišovi a počúvali ho. Sme pozvaní k radosti, lebo to my sme tí, ktorí sa priblížili k Ježišovi 
a dostali milosť pokánia a odpustenia. Niekto sa raduje z nášho pokánia (minimálne anjeli v nebi), my sa 
môžeme radovať z pokánia iných. 

Všimni si dnes Mojžiša a Boha v prvom čítaní. Ich dialóg po hriechu modloslužby vyvoleného 
národa má byť pre nás príkladom modlitby za hriešnikov. Hebreji mali byť zavrhnutí, Mojžiš dostal 
ponuku stať sa veľkým národom... No Mojžiš netúžil po takej pocte na úkor iných. Miloval ľud, ktorý mu 
Boh zveril. Miloval hriešnikov. Až tak, že „ukecal“ samého Boha k milosrdenstvu. 

Tri otázky na záver. Vnímaš, že si omilosrdnený hriešnik? Ohlasuješ milosrdenstvo, ktoré sa ti 
dostalo? Raduješ sa z návratu iných hriešnikov do Otcovho domu?            zdroj: dcza.sk 

   
NARODENIE PANNY MÁRIE 

Tak ako zvykneme sláviť svoje meniny, slávime aj meniny Panny Márie. Meno Mária pochádza z 
hebrejského slova Mirjam alebo egyptského Meri-jam. Význam je diskutabilný, v súčasnosti toto meno 
prekladáme ako „Bohumilá“ alebo „Bohom milovaná“. Po prvýkrát sa meno Mária vyskytuje v Biblii, keď 
sa spomína Mojžišova sestra, ktorá nosila toto meno (Ex 15 a nasl.). V evanjeliách sa vyskytuje pomerne 
často – nosila ho Mária Magdaléna, Mária Kleopasova, Mária z Betánie atď. Aj v dejinách po narodení 
Krista patrí toto meno medzi najpopulárnejšie. Nosí ho mnoho žien, ale aj mnoho ľudských diel – napr. 
obrazov. 



Sviatok Mena Panny Márie sa slávil už oddávna v niektorých diecézach, napr. v Ríme alebo v 
Španielsku. Rozšírenie na celú Cirkev sa udialo v 17. storočí, keď kresťanskú Európu ohrozovali divokí 
Turci. Dva mesiace obliehali Viedeň. Rozhodujúca bitka sa odohrala 12. septembra 1683 pri Viedni. 
Poľský kráľ Ján III. Sobieski prišiel na pomoc. Predtým však zašiel do Čenstochovej, kde sa dlho modlil 
pred milostivým obrazom Panny Márie. Potom tiahol s tridsaťtisíc vojakmi až ku Viedni. Cestou sa k nemu 
pripojil lotrinský vojvodca Karol V. Leopold s ďalšími tridsiatimi tisícami, Maximilián Emanuel z 
Bavorska a ďalší, spolu okolo 65 000 vojakov. 12. septembra ráno sa kresťanskí vojaci zúčastnili na sv. 
omši a potom s dôverou vyrazili do boja. Turkov na hlavu porazili. Celý turecký tábor padol do rúk 
kresťanov, turecký veliteľ Kara Mustafa so svojimi bojovníkmi utekali preč a Ján III. Sobieski s veľkou 
slávou a vďačným srdcom vstúpil do viedenského chrámu sv. Štefana, aby poďakoval za skvelé víťazstvo. 
Odvtedy začala upadať moc Turkov v Európe. Všetci boli presvedčení, že za túto veľkú udalosť môžu 
ďakovať najmä Panne Márii. Pápež Inocent XI. z vďačnosti už nasledujúceho roku (1684) ustanovil sviatok 
Mena Panny Márie pre celú Cirkev. Pôvodne sa slávil v nedeľu v oktáve sviatku Narodenia Panny Márie, 
ale pápež sv. Pius X. ho ustanovil na deň 12. september. Po Druhom vatikánskom koncile sa slávi už len 
ako ľubovoľná spomienka.                 zdroj: zivotopisysvatych.sk 

 

3. Božie prikázanie: KRÍZA SVÄTENIA NEDELE – I. časť 
Pre mnohých je nedeľná svätá omša len akýmsi duchovným wellnessom 
Neurotický zhon, ktorý vypĺňa voľné dni, je nostalgiou po sviatočnom, hovorí kňaz Marián 

Gavenda v rozhovore o 3. Božom prikázaní. 
Deň Pána má už od stvorenia sveta privilegovanú dôležitosť, keďže aj sám Stvoriteľ v siedmy deň 
odpočíval. Požehnal a zasvätil ho (Gn 2, 3; Ex 20, 11). Ako Boh odpočíva? 

Odpočívajúceho Boha si nemožno predstaviť. Chce sa tým povedať, že princíp siedmeho dňa je 
vložený do antropologickej i sociologickej štruktúry človeka. Keďže celý človek je Božím stvorením, má aj 
princíp siedmeho dňa božský pôvod. Základná črta tohto dňa má byť odpočinok. Človek bez neho nemôže 
žiť. 

Od počiatku však má tento deň aj osobitný duchovný význam: „Preto Pán požehnal sobotný deň 
a zasvätil ho.“ (Ex 20, 11) Rozlieva sa naň Božie požehnanie, Boh ho daroval človeku, aby v ňom 
mal príležitosť stretnúť sa s ním, s Bohom. 
Má tento deň aj iný biblický význam a rozmer? 

Sväté písmo vidí v zachovávaní siedmeho dňa aj pamiatku vyslobodenia z Egypta. Okrem toho 
zachovávaním soboty Izraeliti vyjadrujú vernosť neporušiteľnej zmluve. Sobota patrí Pánovi. Izraeliti 
v tento deň chvália Boha za stvorenie sveta a jeho pôsobenie v dejinách. 

Už v starozákonnom kontexte má sobota aj sociálny rozmer. Keďže Boh odpočíval, treba nechať aj 
chudobných, aby si oddýchli. Je teda dňom protestu proti otroctvu práce a kultu peňazí. 

V Novom zákone Ježiš nevystupoval proti sobote a rešpektoval jej posvätnosť. Nemá však brániť 
konaniu dobra, záchrane života, čo zhŕňa jeho zásada: „Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek 
pre sobotu“ (Mk 2, 27). Súčasne zdôraznil, že „Syn človeka je pánom aj nad sobotou“ (Mk 2, 28). 

Všetky tieto dimenzie posvätného šabatu prechádzajú v kresťanstve na nedeľu, ktorá je dňom 
zmŕtvychvstania a zavŕšenia soboty. 
Na základe ktorých konkrétnych novozákonných udalostí svätia kresťania nedeľu? 

Pánovo vzkriesenie sa uskutočnilo v „prvý deň po sobote“. V ten istý deň sa vzkriesený Kristus 
zjavil emauzským učeníkom a jedenástim apoštolom v Jeruzaleme. Aj Turíce sa odohrali v nedeľu, v prvý 
deň oktávy po židovskej Pasche. Bol to deň prvých krstov a prvého ohlasovania radostnej zvesti. 

Kým sa udomácnil výraz „deň Pána“, kresťania volali nedeľu jednoducho „prvý deň po sobote“. Bol 
to radostný a slávnostný začiatok kresťanského týždňa. Slávenie Pánovho dňa sa stalo jedným 
z podstatných znakov, ktorým sa kresťania odlišovali od okolitého sveta.  

Na začiatku 5. storočia pápež Inocent I. poznamenal, že nedeľa sa slávi pre úctyhodné vzkriesenie 
Ježiša Krista nielen na Veľkú noc, ale aj v každotýždňovom cykle. Hovoril o praxi zaužívanej medzi 



kresťanmi od prvých rokov po Pánovom vzkriesení. Preto svätý Bazil nazýva „svätú nedeľu, uctievanú od 
Pánovho vzkriesenia, prvotinou všetkých ostatných dní“ a svätý Augustín „sviatosťou Veľkej noci“. 
Ako sa táto zmena aplikovala do praxe? 

Prví kresťania všetci pochádzali zo židovstva a spočiatku svätili aj sobotu podľa starozákonnej 
tradície. Postupne sa zasvätenie siedmeho dňa Bohu i mnohé náboženské prvky slávenia židovského šabatu 
preliali do kresťanstva. Napríklad biblické čítania v synagóge sa postupne prenieslo do liturgie Slova pri 
slávení Eucharistie. 
Čo znamená nedeľa pre kresťanov v súčasnosti? 

Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí, že nedeľa sa zreteľne líši od soboty a pre kresťanov nahrádza 
jej obradný predpis. V Kristovej Veľkej noci nedeľa završuje duchovnú pravdu židovskej soboty a zvestuje 
večný odpočinok človeka v Bohu. Slávením nedele sa zachová morálny predpis prirodzene vpísaný do 
ľudského srdca, ktorým sa prikazuje vonkajší kult Boha na znak spoločného dobrodenia, ktoré sa týka 
všetkých. Nedeľný kult spĺňa morálny príkaz Starej zmluvy, z ktorého preberá rytmus a ducha tým, že 
každý týždeň oslavuje Stvoriteľa a Vykupiteľa. 
Aj Ježiš oddychoval, utiahol sa do samoty (Mt 14, 13) a aj apoštolov vyzval, aby išli do ústrania na 
pusté miesto a trochu si odpočinuli (Mk 6, 31). Prečo nespravil zázrak regenerácie, ktorým by ich 
nezdržiaval v práci, ale vyžadoval, aby si odpočinuli? Dokonca i sám to tak robil, hoci ako Boh 
nemusel. 

Ježiš, večný Boží Syn, sa stal človekom preto, aby Boha priblížil ľuďom ľudským spôsobom. 
Vstúpil do sveta stvoreného Otcom. Preto rešpektoval a rešpektuje prirodzený poriadok. 

Potreba odpočinku patrí k prirodzenosti človeka. Boh nás nemeria podľa výkonu, ale podľa srdca. 
Nie koľko urobíme, ale s akou láskou. 

Čas pokoja v biblickom chápaní nedele nie je len na načerpanie síl. Je aj na utváranie vzájomných 
vzťahov. Ježiš býval často s učeníkmi v samote, kde prežívali krásne chvíle priateľstva a kde ich učil a 
hlbšie im vysvetľoval to, čo povedal alebo konal medzi ľuďmi. 
Pápež Ján Pavol II. v apoštolskom liste Dies Domini opisuje nedeľu ako prvotný sviatok, objaviteľku 
zmyslu času, dokonca, že sa „nachádza v strede tajomstva času“. Čo to znamená? 

Aj nedeľa má len dvadsaťštyri hodín ako každý iný deň. Nejde tu teda o čas chronos, ale o kairos, 
teda čas milosti, čas naplnenia. Aj v bežnom slovníku rozlišujeme medzi výrazmi dôležitý čas, užitočný 
čas, prázdny čas, zabitý čas. Hodnota tej istej hodiny závisí od toho, čo ju napĺňa a kam smeruje. 

Narodením Ježiša Krista vstupuje večnosť do času a čas do večnosti. Teda aj najbežnejšia činnosť sa 
v Kristovi a v spojení s ním stáva súčasťou večnosti. To sa osobitným spôsobom deje vo svätej omši, ktorá 
je jadrom kresťanskej nedele. Ale aj iným spôsobom. 

Až keď sa človek zastaví, má nadhľad nad udalosťami, ktoré plynú, priam letia v čase. Nedeľa je 
akoby jednotka pripísaná pred nuly každodenných maličkostí, ktoré sa tým stávajú veľkým číslom. 

V Dies Domini Ján Pavol II. zároveň povzbudzuje, aby sme sa nebáli venovať svoj čas Kristovi. 
Máme mu sprístupniť svoj čas, aby ho mohol osvietiť a usmerniť. Pápež píše, že Kristus pozná tajomstvo 
času i tajomstvo večnosti a dáva nám svoj deň ako vždy nový dar svojej lásky. 
Ako možno čo najefektívnejšie využiť nedeľný čas? 

Najvznešenejšia činnosť, a teda aj najefektívnejšie využitý čas, je chváliť Boha, žehnať, obdivovať. 
Len vďaka správne prežívanej nedeli sa človek môže stať plne človekom, naplno sám sebou. 
Je nedeľa sviatkom len pre veriacich?  

Pre každého človeka je aktuálny princíp siedmeho dňa ako dňa odpočinku, povznesenia, času pre 
druhých. Avšak každý potrebuje aj nedeľu v jej kresťanskom význame. 
Je paradoxom našej doby, že práve v časoch explózie zábavného priemyslu a ekonomiky turizmu dolieha 
na ľudí západnej kultúry nihilizmus, nechuť žiť, smútok a prázdnota. Neúnavne vynaliezaví obchodníci sa 
snažia speňažiť ešte aj smutné prázdno človeka. Nostalgiu po plnšom živote, po večnom zmysle a naplnení 
až násilne zapĺňajú vecami. 

Tento fenomén je volaním po znovuobjavení nedele. Od kresťanov sa očakáva, že sa pre hľadajúcich 
stanú svetlým majákom.           zdroj: svetkrestanstva.postoj.sk 


