
 

FARSKÉ OZNAMY (25.10.2020 – 01.11.2020) 
30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

POČAS TÝŽDŇA BUDÚ ODSLÚŽENÉ SV. OMŠE SÚKROMNE  
NA NASLEDUJÚCE ÚMYSLY. 

Aj keď sa nemôžete zúčastniť na sv. omšiach osobne, spojte sa s nami aspoň 
duchovne, spoločnou modlitbou v rodine pri hromničnej sviečke alebo  

počas sledovania sv. omší v TV LUX či Rádia Lumen. 
 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR 
P. FARÁR HOLÍK 

(LOKCA) 
P. KAPLÁN JAMRICH 

(ŤAPEŠOVO) 

PONDELOK 
26.10.2020 

VÝROČIE POSVIACKY 
CHRÁMOV, KTORÝCH DEŇ 
POSVIACKY NIE JE ZNÁMY 

Slávnosť 

+ Florián Hvoľka a rodičia 
+ Jaroslav Kramarčík 

(Lokca) 

UTOROK 
27.10.2020 

Utorok 30. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

+ Jozef, Ignác a Justína 
Borovčík  

BPZ pre rod. Hvoľkovú 

STREDA 
28.9.2020 

SV. ŠIMONA A JÚDU, 
APOŠTOLOV  
sviatok 

+ Emil Podolák a rodičia 
Jadroňoví 

na úmysel kňaza 

ŠTVRTOK 
29.10.2020 

Štvrtok 30. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

+ Anton a Žofia Adamec + Roman a Etela Holub 

PIATOK 
30.10.2020 

Piatok 30. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

+ Žofia, Jarolím a Pavol 
Gracek 

+ Mária, Stanislav a Mária 
Jadroň 

SOBOTA 
31.10.2020 

Panny Márie v sobotu 
ľub. spomienka 

BPZ pre Petra a Ivetu 
+ Anton a Helena 

Kramarčík (Lokca) 

NEDEĽA 
1.11.2020 

VŠETKÝCH SVÄTÝCH 
PRIKÁZANÝ SVIATOK za ľud farnosti 

+ Katarína Rabčanová 
(Lokca) 

 
1. Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu 

pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané 
obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 
osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a 
krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel (jedna osoba na 15 m2). 

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 
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 vonku nie je obmedzený počet osôb, potrebné je ale dodržať dvojmetrové rozostupy a mať 
prekryté horné dýchacie cesty 

3. Úplné odpustky pre duše v očistci: 
1) Apoštolská penitenciária ustanovila, že roku 2020 úplné odpustky pre zosnulých, ktoré za obvyklých 

okolností môžu získať tí, čo navštívia cintorín v čase od 1.- 8. novembra a pomodlia sa tam za 
zosnulých (samozrejme + spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysly Sv. Otca), môžu byť 
presunuté na ďalšie dni,  a to až do konca novembra.  

2) Úplné odpustky z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré 
môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v 
Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra aj na iný deň v mesiaci november. (keď bude 
dovolené vychádzanie) 

3) Okrem toho tí, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať  z domu, a to aj z dôvodu obmedzení 
nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku.  Stačí, ak sa: 
a) v duchu spoja so spoločenstvom cirkvi (napr. Verím v Boha),  
b) zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť hneď ako to bude možné tri ďalšie 

zvyčajné podmienky (spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca, keď bude možná 
účasť na sviatostiach v chráme) a 

c) pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. 
Napr. ruženec, Korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci 
radi modlia, alebo sa zahĺbia do čítania Svätého písma, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, 
obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života. 

 
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 (2x). 

 
LÁSKA K BOHU A K BLÍŽNEMU SÚ NAVZÁJOM NEODDELITEĽNÉ 

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Mt 22, 34 – 
40) prináša azda najznámejší výrok Ježiša Krista. Je to 
jeho príkaz lásky k Bohu a k blížnemu. 

Farizeji sa rozhodli otestovať odbornú zdatnosť 
rabína z Nazareta. Pýtajú sa ho na najväčšie prikázanie 
v celom Zákone. Vtedajší znalci zákona poznali 613 
predpisov. Z nich bolo 365 zákazov podľa počtu dní 
v roku, aby človek vedel, čoho sa má zdržiavať a 248 
prikázaní podľa kostí v ľudskom organizme, aby človek 
vedel, čo má konať. Medzi rabínmi boli rôzne mienky 
o tom, ktorý zo 613 predpisov je ten najdôležitejší. 
Stratí sa nazaretský učiteľ v spleti nariadení? Ježiš 

Kristus odpovedá tým, že cituje úryvky zo starozákonnej knihy Deuteronómium a Levitikus.  
Šema Jisrael  

Každý deň sa nábožný Žid modlil úryvok z Knihy Deuteronómium 6, 5: „Počuj, Izrael, Pán je náš 
Boh, Pán jediný! A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou 
svojou silou.“ Modlitba dostala pomenovanie podľa úvodných dvoch slov „Počuj, Izrael“ , ktoré v hebrejčine 
znejú: „Šema Jisrael“. Dodnes predstavujú v židovstve východisko celej viery. Zbožný Žid má tieto slová 
uložené v malej nádobke (tzv. mezuza) pripevnenej na zárubni dverí a pri odchode a príchode sa ich vždy 
dotkne a pri modlitbe aj tento text nosí zapečatený v dvoch nádobkách (tzv. tefillin) upevnených 
modlitbovými remienkami na čele a na ľavom ramene.  



Biblický text označuje rôzne časti ľudskej bytosti: srdce, dušu, silu, myseľ, aby vyjadril celého 
človeka. Voči Bohu nemáme ukrývať nejakú tajnú 13. komnatu. Keď hovoríme o láske, nejde na prvom 
mieste o nejaký pocit alebo emóciu, ale o vyjadrenie celej našej existencie, ktoré prechádza do záväzku ako 
nášho slobodného rozhodnutia.   
Väčšia požiadavka  

Aj druhý Ježišov príkaz o láske k blížnemu jeho židovskí poslucháči veľmi dobre poznali. Pochádza 
z Knihy Levitikus 19, 18: „Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj 
svojho blížneho ako seba samého! Ja som Pán!“  

Pán Ježiš tento postoj zásadným spôsobom rozšíril vo svojej reči na vrchu aj na nepriateľov a 
prenasledovateľov: „Počuli ste, že bolo povedané: »Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho 
nepriateľa.« Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby 
ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela 
dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu 
môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia 
to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5, 43 – 48)  

Jestvuje medzi týmito dvoma príkazmi rozdiel? Obidva vyžadujú lásku. Voči Bohu je použité slovo 
„celým“, tzn. ide o bezvýhradnosť a úplnosť. Avšak pri láske k blížnemu Boží Syn stanovuje mieru „ako 
seba samého“, tzn. nie viac, nie menej.    

Boží Syn potvrdzuje, že na týchto dvoch príkazoch spočíva Zákon a Proroci. Grécky text doslova 
hovorí „visia Zákon i Proroci“, tzn. tieto dva príkazy unesú závažnosť a obsah všetkých prikázaní.  

Tieto dva príkazy nachádzajú svoje naplnenie v Desatore, keď prvé tri prikázania vyjadrujú naše 
záväzky voči Bohu a ďalších sedem voči blížnemu.  Žiadne prikázanie Desatora nie je možné naplniť 
a pritom obísť príkaz lásky k Bohu a k blížnemu. 
autor: František Trstenský                zdroj: postoj.sk  
 

 
 


