
 

FARSKÉ OZNAMY (11.10.2020 – 18.10.2020) 
28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
12.10.2020 

Pondelok 28. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

+ Pavol a Anna *** 

UTOROK 
13.10.2020 

Utorok 28. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

+ Štefan, Mária a Milan 
Natšin  

+ Karol, Mária, rodičia a 
deti 

STREDA 
14.9.2020 

Streda 28. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

+ Ladislav, Ignác, Mária 
Kormaňák a rodičia 

Za šírenie kultúry života na 
Slovensku, za požehnanie 

a posilnenie  
pre manželstvá a rodiny  

v našej krajine 

ŠTVRTOK 
15.10.2020 

Sv. Terézie od Ježiša, panny 
a učiteľky Cirkvi, spomienka 

+ Jozef a Helena Smolár 
a deti 

BPZ pre Antona Tylku 

PIATOK 
16.10.2020 

Sv. Margity Márie Alacoque, 
panny ľub. spomienka 

18:00 
+ Jozef Socha, rodičia a 

súrodenci 

+ Elena Madleňák, rodičia 
a súrodenci 

SOBOTA 
17.10.2020 

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa 
a mučeníka, spomienka 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

18:00 
+ Anton Kukla, Michal 

a Helena Hurák 
*** 

NEDEĽA 
18.10.2020 

29. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

MISIJNÁ NEDEĽA 

8:00 
BPZ pre rodiny 

9:00 
za ľud farnosti 

 
1. Farský úrad Lokca oznamuje, že na základe rozhodnutia o účasti 6 ľudí na svätej omši sa vo 

farnosti Lokca bude postupovať takto: 
 Na svätej omši budú prítomný: jeden kňaz, jeden kostolník, podľa rozpisu jeden miništrant, 

podľa rozpisu jeden lektor a dve osoby, ako zástupcovia rodiny, ktorá dala úmysel na svätú 
omšu. 

 Kostol sa otvorí 10 minút pred svätou omšou a po príchode účastníkov sa kostol zamkne. 
 Pripomíname, že biskupi udelili dišpenz od účasti na svätých omšiach v nedele a prikázané sviatky.  
 Ďakujeme za pochopenie a ohľaduplnosť. 

Lokca: 
 Svätá omša sa bude sláviť už dnes (piatok 16.10.) o 18:00 hod., zajtra v sobotu o 18:00 hod. 

a v nedeľu o 8:00 hod. Od pondelka sa budú sláviť sväté omše bez zmeny, ako sú zaužívané.  
Ťapešovo: 

 Svätá omša sa bude sláviť v  nedeľu 18.10. o 9:00 hod. Od utorka sa budú sláviť sväté omše 
bez zmeny, ako sú zaužívané.  

2. Minulú nedeľu sa konala zbierka na dobročinné diela Sv. otca. Vyzbieralo sa a odoslalo 342,- € (z 
toho 132,- v Ťapešove).  Úprimné Pán Boh zaplať.  

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ LOKCA  
Trojičné námestie 5/9, 029 51 Lokca 

tel.: 043/559 12 26, email.: farnost@rkclokca.sk, web: www.rkclokca.sk 



3. Budúca nedeľa 18.10. je misijná nedeľa. V tento deň sa modlíme hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za 
africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie 
je možná misijná zbierka v kostoloch, prosíme vás o podporu misií cez e-zbierku cez internetovú 
stránku http://www.misijnediela.sk/podpora/. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. 

4. Úplné odpustky môžu za obvyklých podmienok získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke, 
alebo v rodine alebo na nábožnom združení. Na získanie odpustkov je potrebné pomodliť sa celý 
ruženec (t. j. 5 desiatkov), k modlitbe pridať rozjímanie o tajomstvách a vysloviť tajomstvá podľa 
zaužívaného zvyku. Odporúčame vám, aby ste sa ruženec modlili doma. Ak by bol problém pomodliť sa 
celý ruženec, tak sa pomodlite aspoň jeden desiatok. 

 
OHLÁŠKY PRED PRIJATÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA 

Lokca: 

 Michal Jančiga, syn Miroslava a Vlasty rod. Bartošovej, bývajúci v Lokci 
a Sabína Farská, dcéra Ľubomíra a Danky rod. Sedlárovej, bývajúca v Lokci (2x). 

 Jozef Socha, syn Jozefa a Marcely rod. Rošťákovej, bývajúci v Lokci 
a Michaela Floreková, dcéra Milana a Moniky rod. Piklovej, bývajúca v Zákamennom (3x). 

 


