
2. ADVENTNÁ NEDEĽA (6.12.2020 – 13.12.2020) 
 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
7.12.2020 

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa 
Cirkvi, spomienka 
Večerná sv. omša je z nasl. slávnosti. 

17:30 - detská 
BPZ pre Valériu 

*** 

UTOROK 
8.12.2020 

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE 
PANNY MÁRIE 

PRIKÁZANÝ SVIATOK 

7:00 
za ľud farnosti 

7:00 
na úmysel kňaza 

16:00 
na úmysel kňaza 17:00 - detská 

BPZ pre rod. Hurákovú  
č. 176 18:00 

na úmysel kňaza 

STREDA 
9.12.2020 

Streda po 2. adventnej nedeli,  
féria 

7:00 - Sviečky 
na úmysel kňaza 

*** 

18:00 - Sviečky 
+ Mária Kubolková 

ŠTVRTOK 
10.12.2020 

Štvrtok po 2. adventnej nedeli,  
féria 

18:00 
+ Ferdinand a Justína 

17:00 - Sviečky 
+ Florián a Johana Kyseľ a 

deti 

PIATOK 
11.12.2020 

Piatok po 2. adventnej nedeli,  
féria 

ZIMNÉ KÁNTRY 

7:00 - Sviečky 
na úmysel kňaza 

17:00 - Sviečky 
BPZ pre Helenu s rod. 18:00 - Sviečky 

+ Jozef a Júlia Dudášik a 
rodičia  

SOBOTA 
12.12.2020 

Preblahoslavenej Panny Márie 
Guadalupskej, ľub. spomienka 
 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

7:00 
BPZ pre Jozefa a Žofiu 

*** 

18:00 
BPZ pre rodinu 

NEDEĽA 
13.12.2020 

3. ADVENTNÁ NEDEĽA 
(NEDEĽA GAUDETE) 

7:30 
na úmysel kňaza 

7:45  
na úmysel kňaza 

9:00 
za ľud farnosti 9:00 

+ Martin Hreňák a Ondrej 
Kolek 10:30 

na úmysel kňaza 

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: 61 – 80.  
4. Minulú nedeľu sa pri zbierke na charitu vyzbieralo a odoslalo 1.520,- € (Ťapešove 410,- €). PBZ.  
5. Dnes 6.12. bude vyložená Sviatosť Oltárna v Lokci a v Ťapešove po poslednej sv. omši do 15:00 hod. 
6. Aj tento rok sa uskutoční koledovanie Dobrej noviny. Bude však prebiehať inak ako po minulé roky. 

Budú sa dodržiavať všetky aktuálne opatrenia. Prvé stretnutie koledníkov bude v pondelok 7.12. po 
sv. omši v kostole. Povieme si ďalšie informácie a pozrieme si krátke video zamerané na tohtoročnú 
tému.  

7. Tento týždeň sú zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden z nich. Pre našu 
farnosť bude záväzný piatok. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva; duchovná obnova rodín; 
pokoj a spravodlivosť vo svete. 

8. Adorácia bude vo štvrtok v Ťapešove od 16:00 hod. a v Lokci od 17:00 hod. do sv. omše. 
9. V piatok 11.12. 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. Do budúcej nedele 13.12. môžete v sakristii nahlásiť chorých. Pôjdeme len k tým, ktorých nahlásite. 
Pravdepodobne ku chorým pôjdeme v pondelok 14. decembra. 

11. Tento rok pred Vianocami v našej farnosti nebude spoločná sv. spoveď, ani v okolitých farnostiach. Preto 
vás prosíme, aby ste počas celého adventu pristupovali k sv. spovedi. Aby sa celé adventné obdobie stalo 
skutočne prípravou na Vianoce. Tento týždeň budeme spovedať pol hodiny a vo štvrtok jednu hodinu 
pred sv. omšami.  

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. 

13. Prežívame Adventné obdobie. Ako farnosť sa pripravujeme na príchod Pána Ježiša čítaním Evanjelium 
podľa Jána v rodinách podľa rozpisu, ktorý nájdete na internete. Jeden deň modlitby = jedna 
hviezdička na oblohe. Pri návšteve kostola  prineste na lístočku napísané meno rodiny, číslo domu 
a koľko dní ste sa modlili a vhoďte ho do pripraveného košíka. 

14. Povzbudzujeme deti, aby vytrvali v účasti na sv. omšiach počas adventu. Deti, ktoré prídu na sv. omšu 
od pondelka do piatku dostanú nálepky.  

15. Pozývame vás na sv. omše, ktoré sú počas adventu slúžené pri svetle sviečok. V Lokci v stredu 
a v piatok. V Ťapešove vo štvrtok a v piatok. Prineste si so sebou lampáše.  

 
„LOCKDOWN“ JÁNA KRSTITEĽA A VÝZVA NA POKÁNIE 

Evanjeliový úryvok 2. adventnej nedele (Mk 1, 1 - 8) prináša úvodné slová Markovho evanjelia. 
Keďže evanjeliové spisy nemali svoje nadpisy, úvodný verš plnil funkciu krátkeho a výstižného 

vyjadrenia obsahu celého spisu. Markovo evanjelium začína vetou: „Začiatok evanjelia Ježiša Krista, 
Božieho Syna.“ Na začiatku je uvedené, že Ježiš Kristus je Boží Syn, ale potom postupne prechádzame celým 
evanjeliom až pod kríž, kde zaznieva stotníkovo vyznanie: „To bol Boží Syn.“ 
Radostné posolstvo 

Marek je prvý, kto zostavil spis o Ježišovi a nazval ho slovom „evanjelium“, čo v preklade znamená 
„radostné posolstvo“. V grécko-rímskom prostredí výraz často označoval posolstvo o víťazstve. Stretávame 
sa aj s významom, keď narodenie následníka trónu alebo deň jeho uvedenia na trón sa označoval výrazom 
evanjelium. 



Už v Starom zákone Boh prostredníctvom prorokov ohlasuje radostnú zvesť o záchrane Izraela a 
budúcej spáse, ktorú udelí všetkým národom. Sú to najmä texty z Knihy proroka Izaiáša, napr.: „Duch Pána, 
Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásaťradosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, 
zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie.“ (Iz 61, 1) V Novom zákone má výraz evanjelium výlučne 
iba duchovný a náboženský význam. V prvom rade označuje Ježišovo ohlasovanie Božej spásy. Nie je to 
„varovné slovo“; „posledné napomenutie“, ale je to evanjelium = Božie radostné posolstvo pre ľudstvo.  
Pánov Pomazaný 

Marek v prvom verši oznamuje, že Ježiš je Kristus a Boží Syn.  Každý z týchto titulov má svoje 
hlboký význam. Ježiš v preklade z hebrejského slova „Jeuša“ znamená „Boh je spása“. V Starom zákone mal 
toto hebrejské meno Jozue, ktorý doviedol izraelský národ do zasľúbenej krajiny. Kristus je gréckym 
prekladom hebrejského slova „Mesiáš“ a znamená „Pomazaný“. V Starom zákone sa totiž úrad kráľa, 
proroka a kňaza odovzdával pomazaním olejom. Židia začali titulom „Mesiáš“ označovať očakávaného 
Pánovho Pomazaného (Mesiáša), ktorý uskutoční prisľúbenia prorokov a prinesie pre Izrael slobodu, pokoj 
a spravodlivosť (porov Iz 61, 1 - 3; Ž 89, 21 - 34). Kým v Starom zákone sa Božie synovstvo chápalo jedine 
v obraznom význame vyvolenia a zaľúbenia (Božím synom sa považoval napr. kráľ alebo celý národ), 
evanjeliá poukazujú na ekluzívny vzťah, v ktorom Ježiš je rovnakej podstaty s Otcom a jeho synovtvo je 
priamou účasťou na božstve nebeského Otca.  
Nový začiatok 

Evanjelista však nenapísal len nejaké stručné oznámenie, ktoré v krátkosti predstaví, kto je Kristus a 
potom vyzve k správaniu podľa neho. On napísal Ježišov príbeh, v ktorom jasne ukazuje, že na pochopenie 
Krista je nevyhnutný kríž, preto až po ukrižovanie nejestvuje v evanjeliu definitívna odpoveď o Kristovi. 

Vôbec prvé slovo Markovho evanjelia je „začiatok“. Evanjelium je teda začiatkom a základom, ale 
nie zavŕšením. Je pozvaním nasledovať Krista po ceste, ktorú označili a prešli prví učeníci. Slovo „začiatok“ 
je však aj odkazom na prvú knihu celého Svätého písma, ktorou je Kniha Genezis. Začína spojením „na 
počiatku“. Radostné posolstvo Božieho Syna,  ktoré odovzdal Marek, je pre ľudstvo novým začiatkom, je 
novým dielom Boha rovnako vznešeným a jedinečným ako stvorenie sveta.  
Púšť a hlas  

Prvým miestom, ktoré sa v Markovom evanjeliu spomína, je púšť. Nie je to žiadna fikcia. Len 
niekoľko kilomentrov od rieky Jordán začína tzv. Judská púšť. V každej kultúre púšť má aj symbolický 
význam. Je znamením samoty, odlúčenosti od spoločnosti, ohrozenosti života. V jazyku týchto posledných 
dní môžeme povedať, že púšť je symbolom „lockdownu“. Avšak vieme, že v hluku reklám, stresu 
a ustavičného náhlenia púšť sa stáva aj úmyselne vyhľadávaným miestom, kde človek stretne seba samého 
a Boha. Umožňuje mu v pokoji sa pýtať na zmysel života a cieľ svojho ľudského putovania. Ján neponúkal 
krst pokánia v uliciach Jeruzalema, ale vybral si púšť. 

Marek hovorí o hlase“, ktorý zaznieva na púšti: „Pripravte cestu Pánovi“. Je to odkaz na 
starozákonných prorokov, cez ktorých slovo hovoril samotný Boh a vyzýval ľudí na pokánie. Máme ešte 
chuť a túžbu uprostred dnešnej hlučnej spoločnosti počúvať Pánov hlas? Vnímame situáciu súčasného 
„uzavretia“ aj ako možnosť, cez ktorú k nám hovorí Boh? V tomto adventnom období prijmime slovo 
evanjelia, ktoré nás pozýva k obráteniu.  

V priebehu dnešnej nedele si pozrite v rodine fotky Vášho krstu alebo krstu Vašich detí. Ak je to 
možné, majte ich na očiach celý týždeň. Rozprávajte sa o tom, čo pre Vás znamená byť kresťanom a čo Vám 
dáva viera.   
autor: František Trstenský                zdroj: postoj.sk  
 

MODLITBA V RODINE 
Matka Tereza pri návšteve Slovenska povedala: „Rodina, ktorá sa spolu modlí, ostáva spolu. A keď 

ostanete spolu, budete mať radi jeden druhého, ako vás Boh miluje.“ 
Modlitba s deťmi je úžasná, obojstranne výhodná činnosť. Prospech z nej majú nielen deti, ale aj 

samotní rodičia. Pri modlitbe s deťmi si však treba dať pozor, aby sme neskĺzli do akýchsi zabehaných koľají, 
ktoré začnú nudiť. Táto modlitba zároveň nesmie byť zložitá, no v jej jednoduchosti by mala byť aj akási 
hĺbka, aby sa z modlitby nestalo len recitovanie pekných veršov. Pre deti je najpútavejšia spontánna modlitba, 
počas ktorej ďakujú Bohu, učia sa počúvať druhých ako a čo hovoria Bohu, reflektujú svoj deň do modlitby. 
Majú možnosť počas takejto modlitby zažiť aj rodičovskú spontánnosť a autentickosť. 



Čo by teda v spoločnej modlitbe nemalo chýbať? A ako ju možno spestriť? Deti nachádzajú istotu 
v tom, čo sa pravidelne opakuje. Preto je vhodné nájsť si stály čas na modlitbu s nimi. Príležitostí je počas 
dňa hneď niekoľko. 
Ráno 

Ideálne je začať deň modlitbou. Áno. Viem, že hovorím o ráne. To je ten čas, keď sa každý snaží 
nastaviť budík na čo najneskôr, nahádže niečo na seba a do seba a uteká do sveta. Ale! Niekedy je to skôr 
o zvyku ako o tom, že sa niečo nedá, nestíha. Ranná modlitba nemusí byť dlhá. Uvidíte, ako vám dokáže 
zmeniť celý deň, ak nebudete na ňu zabúdať a vytvoríte jej trošku priestoru. Zvyknete sa ráno s deťmi zdraviť 
a priať si pekné ráno? Prizvite aj Pána. 

„Ahoj, Anička! Dobré ráno, Bože, Ježišu, Svätý Duchu. Pane, buď s nami v dnešný deň. Veď nás 
a ochraňuj nás.“ Z takýchto jednoduchých pozdravov vám možno vzniknú aj krátke ranné prosby. Deti rady 
pospomínajú k Trojici aj rôznych svätcov a možno to hneď spojiť aj s modlitbou Raduj sa, 
Bohorodička…  Túto krátku modlitbu sa ľahko naučia aj deti. Je tiež pomôckou pri budovaní mariánskej 
úcty. Modliť sa môžeme aj cestou do škôlky či školy. Na mieste nezáleží. Pri rozlúčke s deťmi nezabúdajme 
na objatie a krížik na čielko. Tieto gestá sú prejavmi lásky a sily. 
Pri stole 

Vždy, keď sa spoločne stretnete pri stole, využite toto stretnutie aj na modlitbu. Prežehnanie pred 
jedlom a požehnanie jedla by mali byť súčasťou stolovania. Nechajme deti rozprávať sa pri stole. V takýchto 
rozhovoroch pri jedle sa zvykne rodina rozprávať o kadečom, čo prežíva, čo koho čaká a čo treba ešte 
doriešiť. Všetko toto sa dá neskôr zahrnúť do spoločnej modlitby. 
Večer 

Večerný čas je náš najobľúbenejší. Snažíme sa pripravovať deti do postele dostatočne včas, aby sme 
mali priestor na rozprávku a modlitbu a aby nemali pocit, že sa musia ponáhľať, lebo je už veľa hodín a treba 
spať. Je veľa spôsobov, ako využiť tento čas na stretnutie s Bohom. Dobrou pomôckou sú knihy. Deti milujú 
čítanie rozprávok. Samotné čítanie má nespočetne veľa výhod. Keď je navyše aj o Bohu, ani nehovoriac. Za 
najdôležitejšiu časť modlitby považujem modlitbu vlastnými slovami. 

Je veľmi dôležité, aby sme aj počas rozličných večerných aktivít dali modlitbe patričné miesto. 
Veľakrát sa totiž večerná modlitba ocitne v spoločnosti aktivít typu: umyť sa, upratať, skontrolovať veci 
v taške… Vtedy sa to totiž javí ako len nejaký otravný prívesok na záver dňa, kedy sme už všetci v rodine 
unavení a chceme mať konečne pokoj a kľud. Večernou modlitbou veľmi jasne vyznávame svoju vieru, svoje 
skutočné presvedčenie. 
Rodičia nech sú príkladom pre svoje deti 

Deti sa učia od rodičov. Rodičia sú prvými svedkami viery a jej žitia. Majú byť príkladom v modlitbe, 
v odprosovaní, prosení či priznania si pochybení – deti vieru žijú skrze rodičov. 
Rodičia často berú deti na kolená či ruky a modlia sa s nimi. Oni im ukazujú modlitbu a jej hodnotu. Ak deti 
vidia rodičov ponáhľajúcich sa rýchlo odrecitovať Otčenáš, budú sa tak modliť i oni. Dôležité je to, že sa 
modlí spolu celá rodina, všetci spolu a deti vidia živosť viery a modlitby. Toto je prvá lekcia pre deti v ich 
vernosti k Bohu. 

Veľmi významný fakt je aj pravidelnosť a dlhodobosť spoločnej modlitby v rodine. Ak je ponímaná 
dobre, je to úžasná príležitosť každodenne už od najútlejšieho detstva tráviť čas v Božej prítomnosti, zažívať 
Božiu lásku a moc. Ak je ponímaná zle, môže viesť k rutinnému prežívaniu, demotivácii, znechuteniu, 
uzatvorenosti, ba až k „alergii“ na modlitbu. 

Sv, otec František raz povedal, že modlitba pramení z dôverného vzťahu s Božím slovom. Existuje 
takáto dôvernosť i v našich rodinách? Evanjelium, ktoré sa v rodinách číta a rozjíma, je ako dobrý chlieb, 
ktorý sýti srdcia všetkých. Ráno i večer, a tiež keď si sadáme k stolu, naučme sa predniesť spoločne modlitbu, 
s veľkou jednoduchosťou: to k nám prichádza Ježiš. V modlitbe rodiny, v jej silných momentoch i ťažkých 
chvíľach, zverujme sa jeden druhému, aby takto každý z nás bol v rodine chránený Božou láskou.“ 

zdroj: grkathe.sk 
MODLITBA ZA NOVÉHO DIECÉZNEHO BISKUPA 

Bože, večný Pastier svojho ľudu, 
ty po všetky časy vedieš a ochraňuješ svojich veriacich; 

pre svoju nesmiernu lásku daj našej diecéze takého biskupa, 
ktorý by sa ti páčil svätosťou života a nám sa stal starostlivým pastierom. Amen. 


