
 

FARSKÉ OZNAMY (18.10.2020 – 25.10.2020) 
29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

MISIJNÁ NEDEĽA 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
19.10.2020 

Pondelok 29. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Peter, Helena a Ignác 

Lipničan 
*** 

UTOROK 
20.10.2020 

Utorok 29. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ z rod. Valčičák a 

Maťuga  

17:00 
BPZ pre rod. Jurigovú 

STREDA 
21.9.2020 

Streda 29. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Milan Lipničan (30. deň) 

*** 

ŠTVRTOK 
22.10.2020 

Sv. Jána Pavla II., pápeža  
ľub. spomienka 

18:00 
+ Anton Michalčík 

17:00 
+ Ignác Kyseľ a rodičia 

PIATOK 
23.10.2020 

Piatok 29. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
BPZ pre Máriu 

17:00 
+ Florián a Mária Čajka 

SOBOTA 
24.10.2020 

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

+ Jozef a Helena Siheľský 
a rodičia 

*** 

+ Anton Kukla, Michal 
a Helena Hurák 

NEDEĽA 
25.10.2020 

30. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

za ľud farnosti + Rudolf, Jozef a Ľudmila 

 
1. Oznamujeme vám, že na základe rozhodnutia o účasti 6 ľudí na svätej omši sa vo farnosti Lokca bude 

postupovať takto: 
 Na svätej omši budú prítomní: 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. 

2. Na slávenie obradov krstu, sobáša a pohrebu platia tieto nariadenia: 
 v kostole môže byť 1 osoba na 15 metrov štvorcových 
 v kostole v Lokci môže byť prítomných 17 ľudí vrátane kňaza a asistencie 
 v kostole v Ťapešove môže byť prítomných 16 ľudí vrátane kňaza a asistencie 
 vonku nie je obmedzený počet osôb, potrebné je ale dodržať dvojmetrové rozostupy a mať 

prekryté horné dýchacie cesty 

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. Možnosť sv. spovede v Lokci bude od pondelka do piatku od 18:30 hod. do 19:15 hod. Pripomíname, 
že vo vnútri ani vonku nesmie byť spolu viac ako 6 osôb. 

4. Do farského kostola v Lokci sa počas týchto dní bude vchádzať cez bočný vchod. 
5. Dnes 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. 

6. Bolívia je misijné územie a zo spišskej diecézy pôsobia v Bolívii dva kňazi. Bližšie informácie o ich 
pôsobení nájdete na webstránke: www.misievbolivii.sk. 

7. V noci zo soboty 24.10. na nedeľu 25.10. sa mení čas. O 3. hodine si posunieme hodinky o hodinu späť 
na 2. hod. (Budeme spať o hodinu dlhšie.) 

8. 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: 

 Richard Romaňák, syn Ľubomíra a Jany rod. Janšovej, bývajúci v Lokci 
a Žaneta Fuckuláková, dcéra Františka a Márie rod. Brnkaľákovej, bývajúca v Babíne (1x). 

 Michal Jančiga, syn Miroslava a Vlasty rod. Bartošovej, bývajúci v Lokci 
a Sabína Farská, dcéra Ľubomíra a Danky rod. Sedlárovej, bývajúca v Lokci (3x). 

 
ÚRYVOK Z LISTU BISKUPOV SLOVENSKA KŇAZOM 

„Situácia, do ktorej vstupujeme, je náročná a zložitá. Kvôli spoločnému dobru nariadenia 
uposlúchneme: ich nerešpektovanie by spôsobilo iba väčšie škody. Zariaďte sa podľa nich a v tomto smere 
informujte aj veriacich. Je to, samozrejme, čas skúšky pre nás všetkých: buďte si však istí, že poslušnosť 
tomuto neľahkému rozhodnutiu biskupov prinesie dobré ovocie. Je zrejmé, že vo viacerých oblastiach 
utrpíme straty. Ale sme presvedčení, že milosrdný a štedrý Pán nám to inde vynahradí. Ak sa jedny dvere 
zatvoria, Pán vždy otvorí nejaké iné. Pamätajte na to, prosíme, a v tomto duchu hľadajte aj spôsoby ako 
nestratiť horlivosť a lásku k veriacim, ktorí sú zverení do našej starostlivosti, aj keď teraz im môžeme slúžiť 
len na individuálnej báze. Biskupi Slovenska sa za vás modlia, žehnajú vám a zároveň aj vás prosia o vaše 
modlitby.“ 
 

KRESŤAN JE POVOLANÝ BYŤ UŽITOČNÝ, NIE DEŠTRUKČNÝ 
Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Mt 22, 15 – 21) prináša spor ohľadom platenia dane cisárovi. 
Platenie daní bola otázka národnej slobody. Dane totiž pripomínali židom, že žijú pod nadvládou 

cudzej mocnosti – Rímskej ríše. Je zaujímavé sledovať, že dve skupiny – farizeji a herodiáni, ktorí sa 
navzájom neznášali, sa v tejto chvíli spojili v jednom úsilí – podchytiť Ježiša v reči.  
Pasca na Ježiša   

Grécke sloveso „pagidéuo“, ktoré slovenské Sväté písmo prekladá „podchytiť“, doslova znamená 
„nastražiť pascu pre vtáka“. Sloveso sa v celom Novom zákone nachádza iba na tomto mieste. Avšak 
podstatné meno „pagís“ = pasca, osídlo, nástraha“ sa celkovo spomína v novozákonných textoch päťkrát (Lk 
21, 35; Rim 11,9; 1 Tim 3, 7 a 6, 9; 2 Tim 2, 26).   

V prenesenom význame môžeme výraz preložiť takto: „pokúsiť sa vymámiť od druhého také 
vyjadrenie, za ktoré potom môže byť obvinený.“ Farizeji boli v rámci židovstva 1. storočí náboženskou 
skupinou, ktorá popri napísanom zákone (napísanej Tóre - v kresťanstve ju nazývame Starý zákon), kládli 
dôraz na ďalšie predpisy, tzv. ústny zákon (ústnu Tóru). Herodiáni boli stúpenci vládnucej rodiny 
Herodesovcov. Išlo im o politickú moc, kvôli ktorej neváhali porušovať náboženské predpisy. Preto spojenie 
farizejov s herodiánmi v danej otázke ohľadom platenia dane cisárovi je skutočne motivované spoločným 



záujmom zbaviť sa Ježiša Krista. Celá ich otázka začína množstvom komplimentov na adresu Božieho 
Syna: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, 
lebo nehľadíš na osobu človeka.“ (Mt 22, 16) Po sérii komplimentov zaznie pasca vo forme 
otázky: „Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?“ (Mt 22, 17) Ježiš dostáva na výber len dve možnosti „ano“ – 
„nie“. Ak z jeho úst zaznie „áno“, pohnevá si farizejov, ktorí ho vyhlásia za zradcu a nepriateľa vlastného 
národa. Ak povie „nie“, herodiáni to s náhlením oznámia rímskemu prefektovi Pilátovi, ktorý ho obviní 
z vyvolávania nepokojov. V roku 6. po Kr. Rimania mimoriadne tvrdo potlačili vzburu, ktorú vyvolal Júda 
Galilejský kvôli plateniu daní, ako to spomína židovský historik Jozef Flávius vo svojom diele Židovské 
starožitnosti (18. kniha).  
Byť užitočný  

Daňový peniaz bol podľa odborníkov rímsky denár, na ktorom bol vyobrazený cisár Tibérius, ktorý 
vládol v rokoch 14 – 37 po Kr. Na jednej strane bol latinský nápis: Tiberius Caesar Divi Augusti Filius 
Augustus – Cisár Augustus Tibérius, syn božského Augusta. Na druhej strane mince bol nápis: Pontifex 
Maximus – Najvyšší kňaz. Tieto nápisy boli pre židov mimoriadne urážlivé, lebo sa protivili hneď prvému 
Božiemu prikázaniu. Aj z toho dôvodu pri platení dane pre jeruzalemský chrám peňazomenci ľuďom 
zamieňali rímske peniaze za také, na ktorých  neboli vyobrazenia ľudí ani žiadne nápisy, ktoré by 
spochybňovali Boha Izraela. Nám, kresťanom, chýba niekedy táto židovská citlivosť 
pre kritické posudzovanie a preberanie vecí tohto sveta, ktoré nie sú v zhode s kresťanstvom.   

Odpoveď Ježiša Krista je veľmi dôležitá pre celé chápanie vzťahu viery a ľudskej spoločnosti. 
Výstižne to povedal istý kňaz slovami: „Kresťan je ten, ktorý nohami chodí po zemi, ale rukami sa drží 
neba.“ Sme súčasťou tohto sveta, pracujeme na živobytie, platíme odvody, kupujeme potraviny, atď. V tomto 
duchu chodíme nohami na zemi.  Avšak hodnotami, ktorými nazeráme na život a chcem formovať seba i 
svet, sa pridržiavame neba. Nikdy nepostavme svet a žiadne stvorenstvo nad Boha. Pri krste zaznieva 
modlitba za dieťa, v ktorej sa uvádza: „Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život tebe na slávu, jemu na spásu, 
nám na radosť a svetu na osoh.“ Kresťan je povolaný byť užitočný, nie deštrukčný pre túto spoločnosť, 
prispievať a napomáhať pri jej budovaní. Služba Bohu vôbec neznamená žiť v uzavretej bubline a odmietať 
ľudské autority.  
Človek – obraz Boha  

Je tu však ešte jeden dôležitý moment. Na rímskom denári bol obraz cisára. Preto Pán Ježiš 
hovorí: „Dajte teda cisárovi, čo je cisárovo.“ Avšak vo svojej odpovedi pokračuje: „a čo je Božie, Bohu.“(Mt 
22, 21) Kde nájdeme Boží obraz a nápis? Odpoveď nám dáva Kniha Genezis: „A stvoril Boh človeka na svoj 
obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.“ (Gn 1, 27) Človek je Božou „mincou“, na ktorej je 
Boží obraz a nápis. Úlohou každého človeka, muža a ženy, je žiť tak, aby sme boli Bohu na slávu.  
 

RUŽENEC MÁ ZMYSEL AJ VTEDY,  
KEĎ SA PRI ŇOM NEVIEME SÚSTREDIŤ – 3. časť 

Rozhovor s promótorom pre ruženec dominikánom Alan Ján Dely. 
Okrem Živého ruženca poznáme ešte ďalšie dve formy členstva v ružencovom bratstve – forma 

Svätého a Večného ruženca. Ich výsady sú rovnaké, líšia sa len v záväzkoch. Členovia Svätého ruženca sa 
za týždeň pomodlia všetky štyri ružence – radostný, bolestný, slávnostný a ruženec svetla. Záväzok členov 
Večného ruženca je, že si vyberú konkrétny deň a hodinu v roku, keď sa pomodlia všetky štyri ružence naraz. 
Koľko je na Slovensku ružencových bratstiev? 

Viac ako dvetisíc. Sú to vlastne všetky ružencové spoločenstvá, ktoré existujú vo farnostiach po celom 
Slovensku. Zastrešuje ich naše Dominikánske mariánske centrum. Každé bratstvo má svojho tzv. horliteľa 
alebo horliteľku, ktorí sú zodpovední za dané spoločenstvo. Členovia si ich volia pravidelne každé tri roky. 
Prečo ich majú na starosti práve dominikáni? 

Má to historický pôvod. Pápež Pius V. zveril našej reholi kazateľov úlohu zakladať a starať sa 
o ružencové bratstvá a táto kompetencia patrí dominikánom dodnes. Na Slovensku máme akúsi prvú 



zmienku o ružencovom bratstve z roku 1522. Ide o testament istého košického mešťana, ktorý časť svojej 
pozostalosti prenechal ružencovému bratstvu, ktoré existovalo pri dominikánskom kostole v Košiciach. 
Čo je náplňou promótora pre ruženec? 

V každej krajine, kde sú dominikáni, poveria touto úlohou jedného zo svojich bratov. Slovo promótor 
pochádza z latinčiny a znamená niečo ako hýbateľ, roznecovateľ. Je to človek, ktorý šíri modlitbu medzi 
ľuďmi, veriacimi aj neveriacimi. So svojimi spolupracovníkmi navštevujeme členov bratstiev, robíme 
duchovné obnovy, organizujeme duchovné cvičenia či púte a vydávame časopis Ruženec. 
Október je mesiacom modlitby ruženca. Ako by ste motivovali ľudí, aby sa ho modlili ďalej? 

Ako som spomínal, touto modlitbou sa buduje vernosť Bohu. Asi by bolo smutné, ak by sa to 
posledným októbrovým dňom skončilo. Vernosť Bohu je celoživotná záležitosť. Ježiš nás vyzýva, aby naša 
viera bola živá a reálna. To znamená, že musí byť každodenná. Ruženec alebo aspoň desiatok je jeden 
z prostriedkov, ktorý k tomu pomáha. 
Môže sa zdať, že ruženec je modlitbou iba pre kostolné babičky. Modlia sa dnes ľudia ruženec? 

Áno a nie sú to len starší. Poznám viacerých mladých, ktorí sú členmi ružencových bratstiev. A 
stretávam mnohých takých mladých, ktorí síce nie sú členmi nejakého ružencového spoločenstva, ale modlia 
sa ho individuálne. Dokonca pozorujem, že je dnes medzi nimi dosť rozšírená Novéna k Panne Márii 
z Pompejí, v rámci ktorej sa modlia 54 dní tri ružence denne. A to dá človeku zabrať. 

Mladým hovorievame, že ruženec je ako facebook. Na facebooku totiž ľudia zdieľajú svoje 
spomienky, ktoré im ostatní lajkujú. A v modlitbe ruženca Panna Mária uverejňuje svoje spomienky na 
svojom profile a ak nad nimi uvažujeme, dávame jej lajk a vyjadrujeme tým, že chceme, aby jej spomienka 
bola súčasťou nášho života. 

Ruženec je taká modlitbová sociálna sieť, v ktorej si Boha pridávam za svojho priateľa. Spája ľudí 
navzájom, ako aj človeka s Bohom. Reálna sociálna sieť. 

               zdroj: postoj.sk 
 

 
 


