
 

FARSKÉ OZNAMY (29.11.2020 – 6.12.2020) 
1. ADVENTNÁ NEDEĽA 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
30.11.2020 

SV. ONDREJA, APOŠTOLA 
sviatok 

17:30 - detská 
BPZ pre členov ruže sv. 

Ondreja 
*** 

UTOROK 
1.12.2020 

Utorok po 1. adventnej nedeli,  
féria 

7:00 - Sviečky 
na úmysel kňaza 17:00 - detská 

+ Vladimír, Jozefína a 
rodičia 18:00 - Sviečky 

+ Andrej Papán 

STREDA 
2.12.2020 

Streda po 1. adventnej nedeli,  
féria 

7:00 - Sviečky 
na úmysel kňaza 

*** 

18:00 - Sviečky 
BPZ pre Martu s rodinou 

ŠTVRTOK 
3.12.2020 

Sv. Františka Xaverského, kňaza 
spomienka 
Prvý štvrtok v mesiaci. 

18:00 
+ Vladimír a Juliana Socha 

17:00 - Sviečky 
+ Ignác, Veronika a deti 

PIATOK 
4.12.2020 

Piatok po 1. adventnej nedeli,  
féria 
Prvý piatok v mesiaci. 

7:00 - Sviečky 
na úmysel kňaza 

17:00 - Sviečky 
+ Magda Brčáková 18:00 - Sviečky 

+ Ignác, Mária a Ondrej 
Zábel 

SOBOTA 
5.12.2020 

Sobota po 1. adventnej nedeli,  
féria 
Prvá sobota v mesiaci. 
 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

7:00 
+ Emília, Jozef a deti 7:00 

+ Jozef Klus, Katarína 
a Jozef Socha 18:00 

+ Ivan Vajdiar a rodičia 

NEDEĽA 
6.12.2020 

2. ADVENTNÁ NEDEĽA 

7:30 
na úmysel kňaza 

7:45  
+ Margita Kolková 

9:00 
+ Juliana Kramarčíková 

9:00 
za ľud farnosti 

10:30 
na úmysel kňaza 

Sviečky – sv. omša pri svetle sviečok  

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

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



1. Aktuálne opatrenia: Bohoslužby možno vykonávať len s výlučne sediacimi veriacimi a to tak, že je 
zabezpečené sedenie v každom druhom rade. Zároveň platia všetky doterajšie protipandemické 
opatrenia: dezinfekcia rúk pri vstupe, prekryté horné cesty dýchacie, nespieva sa, nepodávajú sa 
ruky, sv. prijímanie prednostne na ruku, rozostupy,...  

2. Pripomíname, že naďalej platí dišpenz od účasti na svätých omšiach v nedele a prikázané sviatky.  
3. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme rodiny č. domov: 41 – 60.  
4. Dnes 29.11. je jesenná zbierka na charitu. Za vaše milodary vopred PBZ.  
5. Od utorka 25.11. budeme zapisovať úmysly sv. omší v Ťapešove na mesiac január, február a marec. 

Zapisovať sa bude v kostole po sv. omšiach. Prednosť majú jubileá a výročné omše. Prosíme, aby jedna 
rodina dala za toto obdobie maximálne dva úmysly.  

6. Adorácia bude vo štvrtok v Ťapešove od 16:00 hod. a v Lokci od 17:00 hod. do sv. omše. 
7. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme takto: 

 Lokca: od pondelka do štvrtku od 17:00 hod., v piatok od 16:00 hod. do sv. omše. 
 Ťapešovo: v utorok, štvrtok a v piatok od 16:00 hod. do sv. omše. 

8. Ku chorým tento týždeň nepôjdeme. Ak to epidemiologická situácia umožní, šli by sme pre Vianocami. 
V prípade nebezpečenstva smrti, volajte na farský úrad. 

9. V piatok 4.12. je prísny pôst za odvrátenie pandémie. Kto sa nemôže postiť, nech využije ďalšie 
prostriedky pokánia, napr. modlitbu a almužnu. Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je 
dobrovoľný. Biskupi vyhlásili pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie 
každý piatok do 18. decembra 2020. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia 
žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme 
postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz 
za deň – s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm.   

10. V sobotu 5.12. po ranných sv. omšiach bude v oboch kostoloch skrátená Fatimská pobožnosť. 
11. Vzadu na stolíku si môžete zakúpiť kalendár Vincentskej rodiny na rok 2021 za 1,- €. 
12. Snúbenci, ktorí chcú v priebehu roka 2021 a začiatkom roka 2022 uzavrieť sviatosť manželstva, 

nech absolvujú Kurz prípravy na manželstvo. Informácie o obsahu, termínoch a miestach v rámci 
Spišskej diecézy nájdete na plagáte alebo na internete www. domanzelstva.sk pre celé Slovensko. Forma 
kurzov sa stala osvedčeným spôsobom prípravy na manželstvo. 

13. Začína Adventné obdobie, kedy sa pripravujeme na Narodenie Pána Ježiša. Počas adventu budeme v 
rodinách čítať Evanjelium podľa Jána. Adventná modlitba v rodine pri adventnom venci je vložená 
do malých oznamov. V malých oznamoch sa nachádza aj plán čítania na každý deň v advente. Keď sa 
ako rodina doma pomodlíte a prečítate príslušnú kapitolu, pri návšteve kostola  prineste na lístočku 
napísané meno rodiny, číslo domu a koľko dní ste sa modlili a vhoďte ho do pripraveného košíka.   
Našou úlohou bude rozsvietiť Betlehemskú oblohu hviezdami. Jeden deň modlitby = jedna hviezda. 

14. Pre deti je pripravená aj osobitná aktivita na advent. Deti, ktoré počas adventu prídu na večernú sv. 
omšu od pondelka do piatku, dostanú nálepky, ktoré si nalepia do knižky, ktorú dostanú. Nálepky sa 
budú rozdávať po sv. omši v sakristii od pondelka.  

15. Pozývame vás na sv. omše, ktoré budú počas adventu slúžené pri svetle sviečok. V Lokci v utorok, 
stredu a v piatok. V tieto dni bude sv. omša aj ráno ako opatrenie aby sme dodržali 50 % kapacitu kostola. 
V Ťapešove vo štvrtok a v piatok. Prineste si so sebou lampáše.  

 
PRIPRAVME SA NA PÁNOV TRETÍ PRÍCHOD 

Slávenie Adventu, do ktorého práve vstupujeme, zahŕňa až tri Pánove príchody. 
Evanjeliový úryvok prvej nedele Adventu (Mk 13, 33-37) vyjadruje to, čo je zmyslom tohto 

liturgického obdobia. Obsahuje Ježišovo usmernenie pre obdobie medzi jeho prvým príchodom na svet v 
Betleheme a druhým príchodom v sláve na konci čias. 

Boh nám zveril starosť o svoj dom, ktorým je Cirkev a svet. Čas druhého Kristovho príchodu 
nepoznáme, ale vieme, čo sa od nás očakáva.  
Začíname sláviť Advent 

Z liturgického hľadiska sa Advent delí na dve obdobia, pričom hranicu rozdelenia tvorí dátum 17. 
december.  



Prvá časť Adventu sa výberom liturgických čítaní a modlitieb zameriava na druhý príchod Krista a 
úlohu veriaceho o taký život, aby obstál pri jeho príchode. 

Druhé obdobie Adventu upriamuje pozornosť na bezprostrednú oslavu prvého príchodu Božieho Syna 
na tento svet pred 2000 rokmi. 

Liturgické texty a modlitby ponúkajú tie starozákonné úryvky, ktoré hovoria o očakávanom Mesiášovi 
a novozákonné texty prinášajú udalosti, ktoré predchádzali a sprevádzali narodenie Ježiša Krista 
v Betleheme. 

Svätý Bernard z Clairvaux (1090-1153) hovoril o troch príchodoch Pána: „Pri svojom prvom príchode 
náš Pán prišiel v našom tele a slabosti. Pri svojom druhom príchode prichádza v duchu a v moci. Pri svojom 
poslednom príchode bude videný v sláve a vznešenosti."   

Slávenie Adventu, do ktorého práve vstupujeme, zahŕňa všetky tieto tri Pánove príchody. Chcem 
vyzdvihnúť ten „tretí“ – terajší príchod, keď Pán k nám prichádza denne vo sviatostiach, predovšetkým v 
Eucharistii, v liturgickom zhromaždení veriacich, vo Svätom písme, v osobnej aj spoločnej modlitbe, 
v službe druhým, najmä tým najbiednejším. Otvorme pre neho svoje srdcia, životy, rodiny, vzťahy, 
priateľstvá...  
Neprepadnúť duchovnej otupelosti 

Obraz pána, ktorý odchádza na istý čas z domu a zverí svoj majetok sluhom, je v evanjeliách 
obľúbenou témou. Nachádza sa v podobenstvách O vernom a múdrom sluhovi, O talentoch, O mínach, O 
zlých vinohradníkoch. 

Ježiš adresuje toto podobenstvo svojim učeníkom. Je napomenutím, aby tí, ktorí sa rozhodli 
nasledovať Krista, neprepadli duchovnej otupelosti a aby ich svetské starosti nepohltili natoľko, žeby 
pozabudli na pravý zmysel svojho poslania. V hluku reklám a nákupného zhonu v predvianočnom čase je to 
pre nás mimoriadne aktuálne upozornenie. 

Podobenstvo je súčasťou Ježišovej eschatologickej reči v 13. kapitole Markovho evanjelia, v ktorej za 
pomoci obrazov o povstaní falošných mesiášov, prírodných pohromách, prenasledovaní veriacich Ježiš 
vyzýva k neustálej duchovnej bdelosti až do druhého príchodu Syna človeka. Jednoznačne to potvrdzujú 
záverečné slová “Bdejte!” (Mk 13,37). 

Toto povzbudenie je pre nás záväzkom, aby sme do našej prítomnosti už teraz mali Boha vo svojom 
živote. 

Marek zachoval osobitnú zmienku o vrátnikovi. Jeho úlohou bolo strážiť vchod, aby sa nikto 
nepovolaný nedostal do domu a nespôsobil nejakú škodu. Vrátnik však musel bdieť aj preto, ak by sa pán 
vrátil nečakane v noci, aby mu hneď otvoril. 

Tým je zvýraznená myšlienka neustálej duchovnej bdelosti Ježišových učeníkov. Zmienka o štyroch 
častiach noci - večer, o polnoci, za spevu kohúta, ráno - zodpovedá rímskemu rozdeleniu noci na štvrtiny od 
šiestej hodiny večer po šiestu hodinu ráno. To zodpovedá tradícii, podľa ktorej Markovo evanjelium bolo 
zostavené v Ríme. 

Pán Ježiš v evanjeliu hovorí: „Každému určil prácu.“ Pán nám dôveruje. Život kresťana nie je 
ničnerobením. Má byť vyplnený prácou pri šírení Kristovho evanjelia. 

Pamätáme na to, že aj nás Pán poveril prácou šíriť jeho evanjelium a plníme toto poslanie? 
autor: František Trstenský                zdroj: postoj.sk  
 

SLOVENSKO SA POSTAVILO NA POMOC TRPIACIM PRE VIERU 
25. novembra sa na Slovensku uskutočnila Červená streda – deň, kedy si celý svet pripomína obete 

prenasledovania a utrpenia pre náboženské presvedčenie. Iniciatívu organizuje pápežská nadácia ACN – 
Pomoc trpiacej Cirkvi, ktorá pomáha prenasledovaným a trpiacim pre náboženské presvedčenie. 

Bratislavský hrad, Most SNP a ďalších 17 objektov sa tak pripojili k svetovým dominantám ako 
koloseum, britský parlament, socha Krista v Rio de Janeiro, či Dóm svätého Štefana vo Viedni. 

„Som veľmi rád, že Slovensko sa konečne pripája ku krajinám, v ktorých je náboženská sloboda braná 
vážne a ako základné ľudské právo,“ povedal Miroslav Dzurech, riaditeľ slovenskej kancelárie nadácie ACN. 



„Často zabúdame hovoriť nahlas, že 300 miliónov kresťanov na celom svete žije v krajine, kde trpia, alebo 
sú priamo diskriminovaní, či prenasledovaní.“ 
Denne zomrie 11 kresťanov pre vieru 

Len nedávno sa v severnej časti Mozambiku odohral krvavý masaker džihádistov z africkej vetvy 
Islamského štátu (ISIL). Počas víkendu 6. – 8. novembra extrémisti zaútočili na mestečko Muidumbe 
v regióne Cabo Delgado a na miestnom ihrisku popravili asi 50 ľudí, pričom telá niektorých z nich rozštvrtili. 
Medzi obeťami bolo asi 15 chlapcov, ktorí sa pripravovali na tradičný rituál iniciácie medzi mužov. 

V Pakistane v apríli 2020 unieslo niekoľko mužov 14-ročné kresťanské dievča Mairu Šahbaz. 
Donútili ju stať sa moslimkou a násilne ju zosobášili s jedným z násilníkov. Súdny proces, ktorý začala jej 
rodina sa ťahal dovtedy, kým Maira utiekla a prihlásila sa na polícii. O niekoľko mesiacov neskôr sa to isté 
stalo ďalšiemu dievčaťu menom Arzoo Raja. Takýto osud postihne približne 1 000 kresťanských, ale aj 
hinduistických dievčat v Pakistane. 

Za posledné tri roky sa v subsaharskom regióne Sahel zvýšil počet ozbrojených vražedných útokov 
na kresťanov zo 180 na 800 ročne. Africa Center for Strategic Studies uvádza, že počet mŕtvych v dôsledku 
týchto útokov stúpol z 200 na približne 2 000 ročne. Na úteku pred násilím bolo v marci 2020 približne 900 
tisíc ľudí v regióne. 

„Najmä v subsaharskom regióne by malo medzinárodné spoločenstvo zdôrazňovať nebezpečné 
množstvo zbraní. Krajiny ako Mali, Alžírsko, Burkina Faso, či Niger sa stali priekupníckymi centrami 
a extrémisti tak majú voľnú cestu k násiliu,“ hovorí Miroslav Dzurech. „Čo najskôr by malo dôjsť 
k zastaveniu priekupníctva a odzbrojeniu regiónu, inak budú zomierať nevinní,“ dodáva. 
Najľahšími obeťami sú ženy a kresťania 

Obeťami autokratických režimov, nacionalistických populistov, či extrémistických skupín sú vždy tí 
najslabší a najzraniteľnejší ľudia. V takýchto štátoch sa 70 % nábožensky motivovaného násilia deje na 
kresťanoch. Netreba však zabúdať ani na ďalšie menšiny ako sú Rohingovia, či Ujguri a vo väčšinovo 
moslimských štátoch aj hinduisti. 

V krajinách ako Pakistan a India patria kresťania k najchudobnejším vrstvám obyvateľstva. 
„Najhoršiu pozíciu majú ženy a špeciálne kresťanky. Tie sú diskriminované hneď trikrát: sú ženy, patria 
k náboženskej menšine a pochádzajú z najnižšej kasty,“ zdôrazňuje riaditeľ ACN Miroslav Dzurech. 

Bohorúhačský zákon v Pakistane už roky spôsobuje napätie a nespravodlivé súdne procesy, v ktorých 
kresťania čelia bizarným obvineniam. Asia Bibi strávila viac ako 10 rokov vo väzení za to, že sa napila 
z pohára, ktorý bol určený moslimským ženám. Šafiq Masih bol zadržiavaný 3 roky, pretože dostal výhodnú 
zákazku na výrobu žalúzií. Tieto obete spája fakt, že kedykoľvek sa stanú pre niekoho nepohodlnými, sú 
obvinení z rúhania proti islamu, či prorokovi Mohamedovi. V týchto prípadoch súdy nehľadia na fakty, ale 
v strachu sa nechávajú manipulovať davom a verejnou mienkou. 
Diskriminácia, alebo prenasledovanie? 

V Správe o stave náboženskej slobody, ktorú každé dva roky publikuje nadácia ACN, sa rozlišuje 
medzi dvomi základnými spôsobmi porušovania náboženskej slobody. Sú to diskriminácia 
a prenasledovanie. 

Diskriminácia sa deje tam, kde sú inštitucionálne odopierané základné práva jednotlivcom, alebo 
skupinám na základe náboženskej príslušnosti. Hlavným aktérom je pri tom štát na rôznych úrovniach 
a v rôznej miere. 

Na rozdiel od toho prenasledovanie zahŕňa „neštátnych činiteľov“, akými sú teroristi, extrémisti a iné 
skupiny, ktoré aktívne vyhľadávajú kresťanov, či príslušníkov iných menšín a páchajú na nich násilie: 
vraždenie, vyhladzovanie, väznenie, únosy, nútené konverzie a sobáše a podobne. Diskriminácia sa pri tom 
stáva vedľajším efektom prenasledovania. 

Situáciu komentuje Miroslav Dzurech: „Slobodu si nemôžeme nechať pre seba. Najmä slobodu 
vierovyznania a slobodu svedomia. Politici musia na medzinárodnej úrovni robiť všetko preto, aby bola 
dôstojnosť každého človeka v úcte.“ 

zdroj: acnslovensko.sk 
 
 

 


