
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 (18.9.2022 – 25.9.2022) 
25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
19.9.2022 

Pondelok 25. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

17:30 - detská 
+ Ján Joštiak (1. v.) 

 *** 

UTOROK 
20.9.2022 

Sv. Ondreja KimaTaegona, kňaza 
a Pavla Chonga Hasanga 
a spoločníkov, mučen., spomienka 

18:00 
BPZ pre Antona s rod.  

(50 r. ž.) 

16:30 - detská 
+ Žofia Kyseľová 

STREDA 
21.9.2022 

SV. MATÚŠA, APOŠTOLA 
A EVANJELISTU, sviatok 

7:00 
na úmysel kňaza 

*** 

ŠTVRTOK 
22.9.2022 

Štvrtok 25. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
poď. za 80 r. ž. Jozefíny 

*** 

PIATOK 
23.9.2022 

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza 
spomienka 
Kántry 

18:00 
poď. za 90 r. ž. Márie 

č. 268 

16:30 
+ z rod. Grešáková a 

Babicová   

SOBOTA 
24.9.2022 

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

15:00 
sobášny obrad 

*** 
18:00 

+ kňaz Emanuel Chyla 
(61. výr. vysviaccky) 

NEDEĽA 
25.9.2022 

26. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
na úmysel kňaza 9:00 

BPZ pre Jozefa, Danielu 
a Petra s rodinami 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. 3: vedúca p. Rabčanová Zuzana. PBZ  
3. Na kostol darovali mladomanželia Kramarčíkovi 50,- €. PBZ. 
4. Nácvik spevu pre deti pred detskou sv. omšou v Lokci bude v pondelok o 16:30 hod. v centre. 
5. Vo štvrtok 22.9. obnovíme Biblické stretnutia, ktoré boli ešte pred pandémiou. Biblické stretnutie sa 

uskutoční v Lokci po sv. omši vo farskom centre o 19:00 hod. 
6. Stretko pre deti bude v Ťapešove v utorok o 15:00 hod. a v Lokci v sobotu o 14:00 hod. 
7. Sviatosť oltárna bude vyložená na adoráciu v Lokci vo štvrtok od 17:15 hod. do sv. omše.  
8. Tento týždeň sú Jesenné kántrové dni v stredu, v piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden z nich. 

Obsahom jesenných kántrových dní je Poďakovanie za úrodu. V našej farnosti sa poďakujeme za 
úrodu v piatok pri sv. omšiach. Kto chce priniesť niečo zo svojej úrody na poďakovanie ako obetný 
dar, nech to prinesie už vo štvrtok do kostola. 

9. Z príležitosti sviatku sv. Vincenta de Paul Vás sestričky pozývajú na budúcu nedeľu 25.9. na 
slávnostné vešpery o 14:00 hod. vo farskom kostole. Po modlitbe bude prezentácia do ktorej sa 
zapojí sestrička Alena o službe a pôsobení v Taliansku. 



10. V rámci zbierky Boj proti hladu sa minulú nedeľu vyzbieralo v našej farnosti 1 736,- €. Všetkým 
štedrým darcom srdečné Pán Boh zaplať. 

11. Na nástenke nájdete tri plagáty: Výstava Dary pápežov Slovensku, Víkendová oáza pre bezdetných 
manželov a Bioetická konferencia pre lekárnikov, laborantov a študentov farmácie. 

12. 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,- €.  

13. Oznam pre rodičov, ktorí chcú prihlásiť deti na 1. sv. prijímanie: v sakristii si môžete prebrať 
prihlášku na 1. sv. prijímanie. 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 na budúcu nedeľu 25.9. v Ťapešove po sv. omši a v Lokci po druhej sv. omši. Prihlášku 
nájdete aj na webstránke farnosti. 
 

OHLÁŠKY PRED PRIJATÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA 
Ťapešovo:  

 Marek Koleň, syn Pavla a Márie rod. Slivčákovej, bývajúci v Zákamennom 
a Paulína Konšťáková, dcéra Stanislava a Ľudmily rod. Bartekovej, bývajúca v Ťapešove. (1x). 

 
ŤAH NA BRÁNKU (25. nedeľa v Cezročnom období) 

Na tému, ktorú chcem rozvinúť dnes, ma priviedol minulú 
nedeľu pápež František. Keď komentoval evanjelium s tromi 
podobenstvami o strate a hľadaní, položil takúto otázku: „Je niekto, 
kto ti v spoločenstve chýba?" Ukázal úplne iný pohľad na známy 
text. Povedal nám, že máme mať bytostný záujem o iných. Nejde 
totiž o to, či nám niekto v kostole chýba štatisticky, ale vzťahovo. A 
Svätý Otec potom zdôrazňoval, že ak nám niekto chýba, tak ho treba 
vytrvalo a aj s veľkým úsilím hľadať, vyčkávať, neustále ho mať v 
srdci, aby potom pri jeho návrate do spoločenstva mohla zavládnuť 
veľká radosť. 

Niečo podobné – zdôraznenie ťahu na cieľ – vnímam aj v 
dnešných čítaniach, hoci obrazy evanjelia aj proroka Amosa sú 

negatívne. Ježiš v evanjeliu hovorí o nepoctivom správcovi, ktorý však mal ťah. Samozrejme, vo vlastnom 
záujme. Ježiš ho však nedával za príklad statočnosti, ale za príklad cieľavedomosti. Aj negatívny príklad 
tých, ktorí sú pripravení „predať aj smeti z obilia" (Am 8, 6), nás má vyburcovať. Ako sú títo pripravení 
vykonať všetko, aby dosiahli hoc aj nekalý zisk, tak máme my byť pripravení a ochotní konať všetko, čo je 
dobré, aby sa ľudia okolo nás vrátili k Pánovi. Musíme mať ťah na bránku – ťah slúžiť Pánovi, ktorý chce 
spasiť všetkých ľudí. Či nás zaujíma a trápi večný život tých, ktorí v našom spoločenstve pri slávení 
Eucharistie chýbajú. 

Poobzeraj sa v týchto dňoch – možno hneď teraz – okolo seba a spíš si mená ľudí, ktorí ti chýbajú v 
spoločenstve pri slávení Eucharistie. A pros Božieho Ducha, aby ti ukázal, ako sa modliť a čo robiť, aby 
našli Ježiša. Aby si mohol raz sláviť Eucharistiu s nimi. Pros o ťah, ako ho mal nepoctivý správca, ako ho 
mali ziskuchtiví kupci v Amosovom proroctve. Nie ťah k zabezpečeniu sa a materiálnemu zisku, ale ťah k 
dobru pre spásu mnohých. 

Nech sa zoznam, ktorý si si napísal, stane predmetom tvojej modlitby až do doby, kým všetkých 
neuvidíš v chráme oslavovať Pána. S tebou. Možno nie v pozemskom chráme, ale určite v nebeskom. 

Zdá sa ti to nemožné? Pozri, čo píše žalmista: „Z prachu dvíha chudobného a zo smetiska povyšuje 
bedára a dáva mu sedieť vedľa kniežat, vedľa kniežat svojho ľudu" (Ž 113, 7 – 8). Tí všetci v tvojom 
zozname sú chudobní a bedári, o ktorých má záujem sám Boh. Ty si zas to knieža, ktoré už bolo 
omilosrdnené a prijaté do kráľovstva. Bohu totiž nič nie je nemožné. Ak dokázal obrátiť a priviesť k sebe 
teba (a mňa), tak to ľahko urobí aj s inými, lebo všetci ostatní sú menší hriešnici... Boh chce len jedno – 
aby ti nik z nich nebol ľahostajný, aby ti chýbal v Božom chráme.            zdroj: dcza.sk 



KÁNTRY SÚ DŇAMI PÔSTU, VĎAKY I MODLITBY 
V týždni po sviatku Povýšenia Svätého kríža slávime jesenné kántrové dni. Počas roka sa kántry v 

kalendári objavujú štyrikrát, v každom ročnom období. O ich význame, histórii i súčasnosti sme sa 
porozprávali s kňazom Danielom Dianom (67). 
Pojem kántrové dni už počul azda každý, ale málokto vie, čo naozaj znamenajú. O čo vlastne ide a 
kedy presne sú? Je ich dátum pohyblivý alebo každý rok ten istý? 

Podľa jazykovedného slovníka pojem kántry označuje cirkevné pôstne dni predpísané Katolíckou 
cirkvou, ktoré pripadajú na začiatok každého zo štyroch ročných období. 

Kántrové dni v každom roku pripadajú na iný dátum. Závisí to od začiatku Adventného obdobia 
(zimné kántry), Popolcovej stredy (jarné kántry), dátumu Siedmej veľkonočnej nedele (letné kántry) a od 
jediného pevného dátumu – sviatku Povýšenia Svätého kríža, ktorý slávime 14. septembra (jesenné kántry). 
Ako kántrové dni vznikli a kam až siaha ich história? (Poznámka: keď som si urobila malý prieskum 
medzi ľuďmi o kántrových dňoch, väčšina si myslela, že súvisia s country hudbou.) 

Odpoveď na otázku, ako tieto dni prišli k svojmu názvu, nájdeme v histórii Cirkvi. Po tom, ako cisár 
Konštantín vydal v roku 313 Milánsky edikt, začal sa život Cirkvi slobodne rozvíjať. Prejavilo sa to tak, že 
sa začali stavať prvé chrámy a v nich sa konala náležitá liturgia. 

Sila pohanstva značne slabla a postupne zanikalo. U mnohých veriacich však stále pretrvával akýsi 
zlozvyk pridŕžať sa starých pohanských zvykov (netreba sa diviť, veď aj dnes mnohí vytiahli na povrch 
pohanský Halloween, ktorý má pôvod u starého keltského obyvateľstva Britských ostrovov), preto sa 
Cirkev snažila dať pohanským sviatkom nový charakter. 

Kántrové dni alebo kántry vznikli z rímskych pohanských osláv siatby v mesiaci december, žatvy v 
júni a vinobrania v septembri. Boli to dni bujarej zábavy. Cirkev im však dala náboženský obsah tým, že 
ich ustanovila ako dni kajúcnosti, dni pokánia. 

V 5. storočí pribudli k dovtedajším kántrovým dňom aj pôstne (jarné) kántry. Nazývali sa 
kvatembrové dni (odvodené od latinského slova quattuor, čiže štyri), lebo sa konali v štyroch ročných 
obdobiach, vždy v stredu, piatok a sobotu stanoveného týždňa. 

Preto môžeme s úsmevom skonštatovať, že vôbec nie sú naviazané na country hudbu. 
Aký je obsah kántrových dní? 

Slovenský názov kántry má iste súvis so slovami kántriť alebo ničiť. Nejde však o ničenie človeka 
alebo nejakých vecí. Pretože sú v cirkevnom liturgickom kalendári, tak pre veriaceho človeka a člena 
Cirkvi znamenajú dni modlitieb, dobrých skutkov a pôstneho sebazapierania – teda to, čo v nás skutočne 
ničí hriešne tendencie, nezriadené sklony a náruživosti. 

Kántrové dni sú teda dňami „zničenia“ starého hriešneho človeka a napomáhajú tak k obnove alebo 
vzniku človeka nového. Niekde sa kántry nazývali aj suché dni, lebo v minulosti boli počas nich veriaci len 
o suchom chlebe a vode, podobne ako na Popolcovú stredu alebo Veľký piatok. 

Treba však pripomenúť, že na rozdiel od týchto dvoch dní, keď je Cirkvou nariadený prísny pôst, na 
kántrové dni sa takéto nariadenie nevzťahuje. Pôst sa len odporúča. 
Kántry máme teda štyrikrát ročne. Existujú na ne nejaké špeciálne modlitby, prípadne majú 
jednotlivé dni nejaké osobitné ciele alebo témy? 

Všeobecné smernice pre liturgický rok uvádzajú, že v týchto dňoch prosí Cirkev Pána za rozličné 
ľudské potreby, najmä za zemskú úrodu a požehnanie pre ľudskú prácu, a takisto verejne ďakuje Bohu. 
Biskupské konferencie majú určiť čas a spôsob slávenia kántrových dní a prispôsobiť ho miestnym 
potrebám veriacich. 

Odpovedzme si na otázku tým, čo má Rímskokatolícka cirkev v Direktóriu: 
Obsahom jarných kántrových dní, ktoré sa slávia v týždni po Prvej pôstnej nedeli, je príprava na 

pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. 
Letné kántrové dni, slávené v týždni pred nedeľou Zoslania Ducha Svätého, sa venujú prosbám za 

jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. 



Počas jesenných kántrových dní, ktoré sa konajú v treťom septembrovom týždni, po sviatku 
Povýšenia Svätého kríža, veriaci ďakujú za úrodu. 

Zimné kántrové dni v druhom adventnom týždni sú zamerané na prosby za príchod Kristovho 
kráľovstva do rodín, duchovnú obnovu rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete. 
Aké pravidlá by mali veriaci počas kántrových dní dodržiavať? 

Odpoviem veľmi jednoducho: pravidlá všeobecne platné na pôstne dni. 
Teda pôst od jedla, napríklad zdržanie sa mäsitého pokrmu, alebo skutok nábožnosti – či už účasť na 

svätej omši, krížová cesta alebo bolestný ruženec, čítanie Svätého písma trvajúce aspoň desať minút, 
skutok lásky k blížnemu, návšteva chorého s konkrétnym prejavom pomoci alebo návšteva cintorína 
spojená s modlitbou za zosnulých, hmotná pomoc chudobným či viacdetným rodinám, zrieknutie sa 
sledovania televíznych programov okrem správ, alebo fajčenia, alkoholických nápojov, prípadne iné 
sebazaprenia a, samozrejme, modlitba. 
V oznamoch na svätej omši často počujeme, že jeden deň je záväzný. Čo to znamená? Je rovnako 
záväzný ako Popolcová streda alebo Veľký piatok? 

Áno, záväzný je len jeden z troch dní: streda, piatok, sobota. Veľmi jasne však treba zdôrazniť, že 
kántrové dni nie sú – čo sa týka pôstu – postavené na roveň Popolcovej strede a Veľkému piatku. Pôst v 
kántrové dni je celkom dobrovoľný. 

Záväznosť jedného dňa sa týka kňaza, ktorý by mal v jednom z uvedených dní brať predpísaný 
formulár svätej omše, a tak v mene Božieho ľudu v tieto dni prosiť o požehnanie od Boha pre človeka a 
jeho činnosť alebo poďakovať za obsiahnuté dobrodenia. 
Prečo sa o kántrových dňoch hovorí tak málo, a tým ich len málo ľudí dodržiava? Mali by sa viac 
propagovať? Koná sa počas nich vo farnostiach aj nejaký spoločný program – modlitby, svätá omša? 

Odpoveď na túto otázku by zaujímala aj mňa, lebo sa stretávam aj s tým, že mnohí duchovní pastieri 
nepripomenú napríklad ani takzvané ľubovoľné spomienky svätých, keď Cirkev dáva možnosť sláviť svätú 
omšu a vyzdvihnúť tak príklad ich života pre veriacich. 

Je naozaj nepochopiteľné nepripomenúť, že sú dni, keď nás Cirkev volá k obnove duchovného 
života, prosbám i vzdávaniu vďaky. A či sa vo farnostiach koná počas týchto dní nejaký osobitný program? 
Neviem o tom, že by sa niekde konal počas kántrových dní osobitný program. 

Kántry sú skôr záležitosťou liturgie a jednotlivca.     zdroj: katolíckenoviny.sk 
 

3. Božie prikázanie: KRÍZA SVÄTENIA NEDELE – II. 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. 
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“. 

zdroj: svetkrestanstva.postoj.sk 


