
 

FARSKÉ OZNAMY (13.12.2020 – 20.12.2020) 
3. ADVENTNÁ NEDEĽA (GAUDETE) 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
14.12.2020 

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa 
Cirkvi, spomienka 

17:30 - detská 
BPZ pre deti s rodinami 

*** 

UTOROK 
15.12.2020 

Utorok po 3. adventnej nedeli,  
féria 

7:00 - Sviečky 
na úmysel kňaza 

17:00 - detská 
poď. za 70. r. ž. Heleny 

18:00 - Sviečky 
+ z rod. Tomčík a Lipničan 

STREDA 
16.12.2020 

Streda po 3. adventnej nedeli,  
féria 

7:00 - Sviečky 
na úmysel kňaza 

*** 

18:00 - Sviečky 
na úmysel kňaza 

ŠTVRTOK 
17.12.2020 

Štvrtok po 3. adventnej nedeli,  
féria 

18:00 
+ Štefan Vraštiak 

17:00 - Sviečky 
poď. za 60. r. ž. Jaroslava 

PIATOK 
18.12.2020 

Piatok po 3. adventnej nedeli,  
féria 

7:00 - Sviečky 
na úmysel kňaza 

17:00 - Sviečky 
+ Jozef , Ľudmila a rodičia 

18:00 - Sviečky 
+ Ignác a Agneša Lokaj 

SOBOTA 
19.12.2020 

Sobota po 3. adventnej nedeli,  
féria 
 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

7:00 
+ Eva Brončáková a  

st. rodičia 
*** 

18:00 
+ Žofia, Karol, Vladimír a 

rodičia 

NEDEĽA 
20.12.2020 

4. ADVENTNÁ NEDEĽA 

7:30 
na úmysel kňaza 

7:45  
na úmysel kňaza 

9:00 
na úmysel kňaza 

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. Na kostol darovali Bohu známi dobrodinci od začiatku novembra doteraz 1.920,- €. Srdečné PBZ. 
2. Aktuálne opatrenia: Bohoslužby možno vykonávať len s výlučne sediacimi veriacimi a to v počte 

50% kapacity kostola. Ostatné obrady (napr. krst, sv. spoveď) 1 osoba na 15 m2.  
3. 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: 81 – 110.  
4. Deti, ktoré sa chcú zapojiť do koledovania Dobrej noviny, budú mať stretnutie v pondelok 14.12. po sv. 

omši v kostole.  
5. Ku chorým pôjdeme v Lokci pondelok 14.12. od 8:00 hod. a v Ťapešove v stredu od 8:00 hod. 
6. 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 takto  

 Lokca:  pondelok od 16:30 hod. 
utorok, streda, štvrtok a piatok od 17:00 hod. 
sobota od 13:00 hod. do 16:00 hod. 
nedeľa od 14:00 hod. do 17:00 hod. 
pred rannými omšami pol hodiny 

 Ťapešovo:  utorok, štvrtok a piatok do 16:00 hod. 
sobota od 9:00 hod. do 11:00 hod. 

7. Adorácia bude vo štvrtok v Ťapešove od 16:00 hod. a v Lokci od 17:00 hod. do sv. omše. 
8. V piatok 18.12. 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.   

9. 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. 

10. 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. 

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

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

 
VYJADRENIE JÁNA KUBOŠA, SPIŠSKÉHO DIECÉZNEHO ADMIN.  
Je zrejmé, že zaužívaný  spôsob spovedania nebude možné použiť. Aktuálne pre sv. omše platí 

polovica kapacity miest na sedenie, ale pri spovedaní môže byť v kostole len jedna osoba na 15 m2. 
Nemali by ani stáť rady pred kostolom a tiež treba zminimalizovať cestovanie za spoveďou do iných 
farností.  

Je potrebné spovedanie rozložiť na viac dní, a tak ponúknuť Božiemu ľudu nie väčší počet 
spovedníkov, ale viac času pre spovedanie. Tiež treba upozorniť farníkov, aby si neodkladali spoveď 
na poslednú chvíľu, ale aby ju chápali ako súčasť adventnej prípravy a advent trvá niekoľko týždňov, 
nie jeden deň, kedy sa koná veľká spoveď.  

Spovede nech nie sú dlhé, nech sa obmedzia na vyznanie hriechov, krátke poučenie (pár viet), 
ľútosť a udelenie rozhrešenia, iste, okrem komplikovaných prípadov. Veriacim odporúčame dobre sa 
pripraviť, prejsť si možno aj viacero spovedných zrkadiel, nehanbiť sa aj napísať si hriechy. Je to 
lepšie, ako potom rozmýšľať počas samotnej spovede, čo ju veľmi predlžuje. 

Pri tom všetkom je potrebné zachovať platné proti pandemické opatrenia. 



BYŤ HLASOM, KTORÝ NASMERUJE DRUHÝCH KU KRISTOVI 
Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Jn 1, 6 - 8. 19 - 28) prináša krátku charakteristiku osoby Jána 

Krstiteľa.  
Evanjelium približuje prorockú postavu Jána Krstiteľa. Kým ostatní evanjelisti vyzdvihujú úlohu syna 

Zachariáša ako Pánovho predchodcu, evanjelista Ján ho označuje ako svedka, ktorý dosvedčuje pravdu Slova, 
ktoré sa stalo Telom. Búra dovtedajšie predstavy a očakávania ľudí, kladie otázky nielen jednotlivcom ale aj 
inštitúciám (vojaci, kňazi) a všetkým hlásia Božiu vôľu.  
Boží hlas  

Ján je vystavený výsluchu, ktorý má podobnosť so súdnym procesom. Kňazom a levitom, ktorí poslali 
svojich sluhov, má vysvetliť svoju prácu: „Kto si a prečo krstíš?“ Ide o konflikt medzi tými, ktorí sú držiteľmi 
moci a dohliadajú nad pravovernosťou učenia a Božím mužom – hlasom, ktorý posiela Boh, aby zaznel.   

Toto napätia začína už v úvode Jánovho evanjelia medzi svetlom a tmou. Ján Krstiteľ 
upozorňuje: „Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte.“ Je to varovanie, ktoré je adresované aj nám, aby sme 
nepodľahli pokušeniu „poznať Krista“ a „privlastniť si ho“. Ján Krstiteľ najskôr hovorí, kto nie je – nie je 
Mesiáš, nie je Eliáš, nie je prorok. Uznáva poslanie a miesto, ktoré mu bolo pridelené, ale aj vlastné limity. 
Ján je hlasom, ale nie nejakým, resp. hocijakým, ale hlasom, ktorý patrí tomu, kto prichádza po ňom, kto je 
väčší ako on. Je to hlas Syna a Pastiera, ktorého ovce počúvajú a idú za ním. Ján si neprisvojí slávu Mesiáša. 
Ukazuje na Božieho Syna. Podľa vzoru Jána nemáme ohlasovať seba, ale všetci máme úlohu byť hlasom, 
ktorý nasmeruje druhých k Ježišovi Kristovi.  
Prvý zo siedmich dní  

Prvé dve kapitoly Jánovho evanjelia nesú symboliku siedmich dní. V prvý deň zaznieva svedectvo 
Jána Krstiteľa, že on nie je Mesiášom, pričom odkazuje na Krista, ktorý stojí medzi vami, „ktorého 
nepoznáte“. (Jn 1, 19 - 20) Nasledujúci deň (tzn. druhý deň) Ján Krstiteľ označuje Ježiša za Božieho Baránka 
(Jn 1, 29). Nasledujúci deň (tzn. tretí deň) dvaja z  učeníkov Jána Krstiteľa idú za Ježišom a stávajú sa jeho 
učeníkmi (Jn 1, 35).  Nasledujúci deň (tzn. štvrtý deň) Ježiš odchádza do Galiley (Jn 1, 43). K tomu je 
potrebné pripočítať tri dni, keď sa koná svadba v Káne Galilejskej, a dostaneme číslo sedem. To znamená, 
že máme pred sebou slávnostný týždeň, v ktorom zaznieva Jánovo svedectvo, uskutočňuje sa povolanie 
prvých učeníkov a všetko vrcholí v Káne na siedmy deň, ktorý je v biblickom chápaní Božím dňom, dňom 
odpočinku a radosti. Pán chce priniesť radosť a pokoj srdca aj do našich životov.   

Porovnajme prvé dve kapitoly Jánovho evanjelia so siedmymi dňami stvorenia.  Podľa knihy Genezis 
Boh v prvý deň oddelil svetlo od tmy. Teraz prostredníctvom Jána prináša svetlo do tmy spoločnosti.  

Dnešná nedeľa nám ponúka zamyslenie na otázku, či cítime zodpovednosť za to, čo ohlasujeme. 
Ohlasujeme seba, alebo Toho, ktorý prichádza po nás a je väčší ako my? Sme povolaní byť svedkami Ježiša 
Krista v tomto svete a spolu s Jánom „vyznať a nezaprieť“.  
autor: František Trstenský                zdroj: postoj.sk  
 

STANOVISKO KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA  
K OČKOVANIU PROTI COVID-19 

Konferencia biskupov Slovenska - vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu spôsobenú rozšírením 
choroby COVID-19, veľké množstvo protichodných, nepravdivých a prekrútených informácií o závažnosti 
ochorenia a očakávanej vakcinácii, najmä s ohľadom na etické otázky spojené s vývojom a produkciou 
vakcín, ako aj vzhľadom na početné otázky zo strany veriacich žiadajúcich usmernenie vo svedomí od 
kompetentnej autority - vydáva toto stanovisko. 

Katechizmus Katolíckej cirkvi pripomína, že život a telesné zdravie sú vzácne dary, ktoré nám Boh 
zveril. Máme sa o ne rozumne starať a brať pritom do úvahy potreby iných a spoločné dobro (KKC 2288). 
Dôležitou súčasťou ochrany života a zdravia je prevencia infekčných onemocnení. V snahe vyvinúť účinné 
prostriedky proti ochoreniu COVID-19 sa v uplynulých mesiacoch dosiaľ bezprecedentným spôsobom 
skoncentrovalo a podporilo celosvetové úsilie vedy a výskumu. Toto úsilie Katolícka cirkev vníma ako veľmi 
cenné a prospešné.  



Vzhľadom na šíriace sa pochybnosti o etickosti vývoja a prípravy niektorých vakcín, spojené s 
použitím bunkových línií, ktoré majú pôvod vo fetálnych tkanivách odobratých z potratených plodov v 60., 
70. a 80. rokoch 20. storočia, Konferencia biskupov Slovenska pripomína zásadné vyjadrenia Pápežskej 
akadémie pre život (2005, 2017) a Kongregácie pre náuku viery (2008). Tieto vatikánske inštitúcie v 
príslušných dokumentoch jasne rozlišujú medzi morálnou zodpovednosťou výrobcov a vedcov 
používajúcich morálne problematický biologický materiál a morálnou zodpovednosťou prijímateľov 
konkrétnych vakcín a liekov. Objasňujú, že na strane očkujúcich lekárov a prijímateľov vakcín je morálne 
prípustné očkovať i dať sa zaočkovať aj takouto vakcínou, ak nie sú k dispozícii iné, eticky úplne 
bezproblémové vakcíny, a ak existuje závažné nebezpečenstvo pre zdravie. Pripomínajú tiež, že boj proti 
nemorálnym praktikám v biomedicínskom výskume a farmaceutickom priemysle sa nesmie viesť na úkor 
spoločného dobra a najohrozenejších členov spoločnosti.  

Rovnaké stanovisko k tejto etickej otázke zaujala aj Konferencia katolíckych biskupov Spojených 
štátov amerických (USCCB), Konferencia biskupov Anglicka a Walesu i Komisia biskupských konferencií 
Európskej únie (COMECE).  

Biskupi USA v memorande zostavenom komisiou USCCB pre pro-life aktivity z 20. novembra 2020 
objasnili, že na výrobu vakcín proti COVID-19 od spoločností Pfizer & BioNTech a Moderna neboli použité 
bunkové línie, ktoré majú pôvod vo fetálnom tkanive odobratom z tela potratených detí – na akomkoľvek 
stupni plánovania, vývoja alebo produkcie. Pfizer aj Moderna použili takúto bunkovú líniu iba na jeden 
z laboratórnych testov svojich produktov. Spojenie s abortom teda existuje, nie však priame, ale vzdialené. 
Na námietky, že použitie vakcíny s akýmkoľvek, aj vzdialeným spojením s abortom je vždy nemorálne, 
biskupi USA reagovali, že taký názor nezodpovedá katolíckemu morálnemu učeniu. 

Túto argumentáciu potvrdila aj Konferencia biskupov Anglicka a Walesu v stanovisku svojho 
Oddelenia pre sociálnu spravodlivosť z 3. decembra 2020. Upozornila zároveň, že vakcíny od spoločnosti 
AstraZeneca sú priamejšie spojené s bunkovou líniou z abortu. Na základe kritérií rozlišovania spomenutých 
vatikánskych inštitúcií však britskí biskupi uisťujú, že ani zaočkovanie sa touto vakcínou nie je hriechom. 

Svätý Otec František vo svojom príhovore ku Generálnemu zhromaždeniu Organizácie Spojených 
národov 25. septembra 2020 zdôraznil, že vakcíny proti COVID-19, ako aj technológie na liečbu tohto 
ochorenia musia byť k dispozícii pre všetkých: chudobní a zraniteľní podľa pápeža nesmú zostať vylúčení 
len preto, že nemajú moc a ekonomické zdroje.  

Komisia biskupských konferencií Európskej únie (COMECE) v stanovisku svojej pracovnej skupiny 
pre etiku z 22. októbra 2020 nadviazala na uvedené pápežove slová a dodala, že vakcíny majú byť zhotovené 
eticky a dostupné prednostne ľuďom vo vyššom veku, trpiacim závažnými ochoreniami a zdravotníckym 
pracovníkom. 

Slovenskí biskupi sa po porade s odborníkmi lekárskej vedy pridávajú k apelu Svätého Otca a 
spomínaných katolíckych biskupských konferencií. Dúfajú v skorú dostupnosť čo najlepšej vakcíny či 
vakcín, tak z hľadiska etického hodnotenia, ako aj z pohľadu primeranej účinnosti a bezpečnosti. Zdôrazňujú 
potrebu spravodlivého sprístupnenia vakcinácie pre všetky skupiny obyvateľstva, najmä pre tých, ktorí sú 
ochorením COVID-19 najviac ohrození. Dodávajú tiež, že ochrana života a zdravia je vážnou morálnou 
povinnosťou – nevynímajúc riadne overené a schválené očkovacie programy. 

Napokon pripomínajú stanovisko Subkomisie KBS pre bioetiku z roku 2013, ktoré upozornilo, že 
nikto nemá právo zodpovedne prijatý a vedecky podložený odborný úsudok našich lekárov a iných 
zdravotníkov, odborníkov vo veci očkovania, bezdôvodne či ľahkovážne spochybňovať alebo popierať. 
Bratislava, 8. decembra 2020 

zdroj: kbs.sk 
 

 
 


