
 

FARSKÉ OZNAMY (21.12.2020 – 27.12.2020) 
4. ADVENTNÁ NEDEĽA  

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
21.12.2020 

Pondelok po 4. adventnej nedeli,  
féria 

17:30 - detská 
+ Ján a Mária Michalčík 

*** 

UTOROK 
22.12.2020 

Utorok po 4. adventnej nedeli,  
féria 

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

+ Vendelín a Mária Hurák, 
Pavol Šlachta a rodičia 18:00 - Sviečky 

+Ignác,Mária,Žofia Baľák 

STREDA 
23.12.2020 

Streda po 4. adventnej nedeli,  
féria 

7:00 - Sviečky 
na úmysel kňaza 

*** 
18:00 - Sviečky 
+ Anton a Juraj 

ŠTVRTOK 
24.12.2020 

Štvrtok po 4. adventnej nedeli,  
féria 

Večerná sv. omša je z nasled. 
slávnosti. 

7:00 - Sviečky 
+ Helena Lipničanová 

7:00 - Sviečky  
na úmysel kňaza 

22:00 
+ Jozef Lokaj 

22:00 
+Jozef,Jozefína,AntonVarga 

PIATOK 
25.12.2020 

NARODENIE PÁNA 
PRIKÁZANÝ SVIATOK 

7:00 
na úmysel kňaza 

7:45 
na úmysel kňaza 

8:15 
na úmysel kňaza 

9:00 
BPZ pre Paulínu 

9:30 
na úmysel kňaza 10:15 

na úmysel kňaza 10:45 
za ľud farnosti 

SOBOTA 
26.12.2020 

SV. ŠTEFANA, PRVÉHO 
MUČENÍKA, sviatok 

7:00 
BPZ pre Františka  

7:45  
na úmysel kňaza 

9:00 
na úmysel kňaza 9:00 

+ Augustín Lipničan a 
rodičia 10:30 

+ Jozef Flova a deti  

NEDEĽA 
27.12.2020 

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, 
MÁRIE A JOZEFA 

7:30 
na úmysel kňaza 

7:45  
na úmysel kňaza 

9:00 
na úmysel kňaza 9:00 

+ Florián, Agneša a Jozef 10:30 
za ľud farnosti 

Sviečky – sv. omša pri svetle sviečok  
1. Aktuálne opatrenia od 19.12.: Bohoslužby možno vykonávať len výlučne so sediacimi veriacimi a to 

v počte 25% kapacity kostola. Ostatné obrady (napr. krst) 1 osoba na 15 m2.  
2. Pripomíname, že naďalej platí dišpenz od účasti na svätých omšiach v nedele a prikázané sviatky.  
3. Sv. spoveď dnes 20.12. poobede v Lokci nebude. 
4. Krátke stretnutie pre koledníkov Dobrej noviny bude v pondelok 21.12. po sv. omši v kostole.  
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5. Koledovanie Dobrej noviny bude na budúcu nedeľu 27.12. po každej sv. omši.  
6. Čakajú nás posledné dni Adventného obdobia. V tieto posledné dni budeme čítať prvé dve kapitoly 

z evanjelia podľa Matúša a Lukáša podľa rozpisu.  
7. Pozývame vás na sv. omše, ktoré sú počas adventu slúžené pri svetle sviečok.  
8. Zároveň vás pozývame na poslednú sv. omšu pri svetle sviečok, ktorá bude vo štvrtok ráno 24.12. 

o 7:00 hod. Deti, ktoré prídu na túto sv. omšu, bude po sv. omši čakať malé chutné prekvapenie. 
9. Koleda – požehnanie domov v tomto roku z dôvodu pandémie nebude. 
10. Ponúkame vám na predaj hudobné CD Vianočný príbeh od skupiny Kéfas. Na CD sú príjemnou formou 

naspievané vianočné koledy. Cena CD je 7,- €. CD nájdete v sakristii. 
11. Organizátori akcie Pôstna krabička vám za vašu štedrosť poslali ako poďakovanie Rodinný kalendár 

na rok 2021. Kalendár si budete môcť zobrať zo stolíka v kostole od pondelka. 
12. Ponúkame vám Modlitbu pri štedrovečernom stole, ktorú si môžete nájsť v malých oznamoch. 
13. Chceme vás poprosiť, aby veriaci, ktorí prídu „na polnočnú“ sv. omšu, už nechodili na sv. omšu 

dopoludnia na Božie narodenie, aby mohli byť na sv. omši všetci tí, ktorí sa chcú zúčastniť. Aby ste sa 
mohli prestriedať. 

14. Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 45 zo 17. decembra 2020, ktorá nadobúda 
účinok v sobotu 19. decembra 2020, vstupujú do platnosti nové pravidlá, ktoré sa budú týkať aj 
bohoslužieb počas Vianočných sviatkov. Verejné bohoslužby počas plánovaného lockdownu od 19. 
decembra 2020 do 10. januára 2021 budú pokračovať, avšak s tým rozdielom, že počet účastníkov sa 
kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii zníži na 25 percent kapacity miest na sedenie v chrámoch. 

V praxi to znamená, že každá druhá lavica v kostole zostane prázdna, a v rámci obsadených lavíc bude 
medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné. Okrem toho, na základe vyhlášky zostávajú v platnosti všetky 
doteraz platné prísne hygienické opatrenia. 

Na základe vyššie uvedeného odporúčame neorganizovať spoločné spovedanie pred 
Vianocami, pretože na to sa výnimka nevzťahuje; vzťahuje sa iba (!) na verejné slávenie bohoslužieb a 
aj to so zníženým počtom veriacich.   

 
VIANOČNÉ TICHO 

Prípravným obdobím na Vianoce je čas adventu, ktorého pôvodný obsah vnímame ako čas ticha, 
očakávania a prípravy. Čakanie v advente nemá byť hektické naháňanie sa po obchodoch a iných atrakciách, 
ale skôr prebúdzajúca sa radosť v tichosti.  

Sv. Matka Tereza hovorí: „Boh je priateľom mlčania. Všimnite si, že  príroda, stromy, rastliny a kvety 
rastú v tichu. Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne pohybujú. Aj mi potrebujeme byť ticho, aby 
sme sa mohli dotknúť duše.“  

Boh robí skutočne najväčšie veci v najväčšej tichosti. Tak to bolo aj vtedy, keď prišiel Ježiš Kristus 
na svet. Mohli by sme povedať, že to bola najväčšia udalosť vesmíru. A ako sa to stalo? V Jeruzaleme kúsok 
od Betlehema bola vtedy našou rečou povedané zábava, na ktorej sa zúčastnilo široké okolie vplyvných ľudí 
a predsa Ježiš vtedy neprišiel tam na hrad, na veselicu, ale do ticha maštale k betlehemským pastierom. Preto 
cez Vianoce nespievame pieseň „Bujará noc“, ale „Tichá noc“, lebo  Boh robí najväčšie veci v najväčšej 
tichosti. 

Žijeme v období rôznych obmedzení, ktoré majú chrániť naše zdravie. Dôsledkom toho je napríklad 
viac ticha na uliciach, na rôznych podujatiach, v inštitúciách i na samotných sv. omšiach. Možno je to pre 
nás rušivé, ale ako čítame vo Sv. písme: „Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré.“ (Rim 8,28) 
Preto, ak na nás bude v určitých chvíľach doliehať nedostatok hudby, spevu, komunikácie pri spoločenských 
podujatiach i pri samotných bohoslužbách, skúsme si uvedomiť, že ticho je to najlepšie prostredie, kde sa 
Boh môže prejaviť, realizovať, že Boh robí najväčšie veci  v najväčšej tichosti. Urobil to pri narodení 
svojho Syna, a robí to aj v našich životoch. 

Na záver vám chceme zaželať milostiplné vianočné sviatky slovami pápeža Františka, ktoré adresoval 
k prežívaniu tohtoročné adventu a Vianociam: „Posnažme sa, aby sme nezostali stáť len pri vonkajších 
znakoch, ale dostali sa k ich významu, čiže k Ježišovi, k Božej láske, ktorú nám on zjavil, k tej nekonečnej 
dobrote, ktorej dal zažiariť vo svete. Niet pandémie, niet krízy, ktorá by mohla zhasiť toto Svetlo. Dajme 
mu vstúpiť do nášho srdca, a podajme ruku tomu, kto je vo väčšej núdzi. Takto sa Boh nanovo narodí v nás 
a uprostred nás.“  Požehnané a pokojné Vianoce vám prajú a vyprosujú vaši kňazi Michal a Marek  


