
 

FARSKÉ OZNAMY (10.1.2020 – 17.1.2021) 
TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA 

KRST KRISTA PÁNA 
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 alebo  
sledovaním sv. omše cez média. 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR P. FARÁR HOLÍK P. KAPLÁN JAMRICH 

PONDELOK 
11.1.2021 

Pondelok 1. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

na úmysel kňaza 
+ Ján, Terézia a Miroslav 

Bakoš 

UTOROK 
12.1.2021 

Utorok 1. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

+ Ján a Mária Kramarčík a 
deti 

+ Vendelín, Valéria a Ján 

STREDA 
13.1.2021 

Streda 1. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

na úmysel kňaza na úmysel kňaza 

ŠTVRTOK 
14.1.2021 

Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

BPZ pre Martu 
+ Vendelín, Rozália, 

Florián a Božena 

PIATOK 
15.1.2021 

Piatok 1. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

+ Jozef Mišudík a rodičia poď. za 50 r. ž. Jaroslava 

SOBOTA 
16.1.2021 

Panny Márie v sobotu,  
ľub. spomienka  

BPZ pre Evu s rodinou  + z rod. Maťuga a Voška 

NEDEĽA 
17.1.2021 

2. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

za ľud farnosti na úmysel kňaza 

1. Verejné bohoslužby sa nebudú zatiaľ konať od 1. januára až do 24. januára 2021. 
2. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť s maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza a 

podmienené je dodržaním hygienických opatrení. 
3. V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu. 
4. Pripomíname, že platí dišpenz od účasti na svätých omšiach v nedele a prikázané sviatky.  
5. Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na Púť zaľúbených, ktorá sa uskutoční 20. februára 2021. 

Tento ročník bude veľmi špecifický – po prvýkrát sa bude konať online cez Youtube kanál. Púť je určená 
pre všetkých zaľúbených (chodiacich, snúbencov i manželov), ale aj pre jednotlivcov. Viac sa dozviete 
na stránke www.zalubeni.sk . Tešíme sa na Vás!  

6. Ponúkame vám web stránku, na ktorej nájdete onlina bohoslužby až zo 70 farností z celého Slovenska: 
www.svataomsa.sk 

7. Dnes končí Vianočné obdobie a od zajtra začína Cezročné obdobie. 

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

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



OBNOVME SVOJE KRSTNÉ ZÁVÄZKY 
Aktuálna nedeľa je sviatkom Pánovho krstu. Z liturgického hľadiska touto nedeľou končí vianočné 

obdobie. 

Ježišov krst je v Markovom evanjeliu (Mk 1,7-11) prvou Ježišovou udalosťou - ešte skôr, než niečo 
povie. Evanjelista Marek nepodáva opis Ježišovho detstva, preto krst plní úlohu začiatku jeho činnosti.  

Otvorené nebo, Duch a hlas z neba 

Otvorenie neba v Svätom písme znamená Božie zjavenie. Nebo je Božím príbytkom. Môžeme 
povedať, že nad Jordánom išlo o istý druh povolania, lebo Ježiš začína svoje verejné účinkovanie. Evanjelista 
hovorí, že nebo sa roztrhlo, pričom používa sloveso schízo. Toto sloveso Nový zákon používa aj vtedy, keď 
hovorí, že chrámová opona sa roztrhla (porov. Mk 15,38). Evanjelista Marek tak vyjadruje, že nejde o ľudské, 
ale o Božie konanie. 

Už cirkevní otcovia obraz holubice spájali s príbehom o potope sveta. Holubica priniesla Noemovi 
čerstvú olivovú ratolesť ako symbol života a nového začiatku (porov Gn 8,11). Ako holubica nad vodami 
potopy priniesla zvesť o pokoji a o novom začiatku, tak aj Ježišov krst je zvestovaním nového začiatku – 
Ježišovho ohlasovania príchodu Božieho kráľovstva. 

Interpretácia obrazu Ducha Svätého vidí aj podobnosť so stvorením, keď Duch Boží spočíval nad 
vodami (Gn 1,2). Aj v tomto prípade ide o myšlienku nového začiatku. Krst sa tak stáva symbolom nového 
stvorenia. Súčasná liturgia krstu to zdôrazňuje, keď o pokrstených hovorí, že sa stali novým stvorením a 
obliekli sa v Krista.  

V Starom zákone otvorené nebo a hlas z neba sú znakmi Božieho zjavenia a povolania. Scéna 
Ježišovho krstu má za úlohu predstaviť Ježiša. Krstom začína jeho verejné účinkovanie, ktoré je od počiatku 
sprevádzané Božou mocou. Ježiš napĺňa Otcov plán. Krst v Jordáne nie je okamihom, v ktorom Ježiš 
synovstvo prijíma, ale v ktorom je verejne potvrdený v tom, čo mu prináleží od večnosti – Božie synovstvo. 

Zjavenie Božieho synovstva 

Samotná udalosť nie je ani tak rozprávaním o Ježišovom krste, ale ide o prehlásenie Ježiša Krista ako 
Božieho Syna, Mesiáša a Spasiteľa. Inými slovami nie je správne zastaviť sa iba pri opise krstu, ale čítať 
teologický jazyk a spôsob, ktorým je udalosť pri Jordáne podaná. Pri Jordáne sa totiž zjavuje, kto je Ježiš 
Kristus a aká je jeho činnosť, ktorú koná v sile Ducha Svätého. 

Už v ranokresťanskej interpretácii sa Ježišov krst stal predobrazom kresťanskej sviatosti krstu. 
Pokrstený človek sa stáva Božím adoptívnym synom a dcérou. Sviatosť krstu v živote každého človeka je 
vykročením na cestu plnenia Božej vôle. Je to nezmazateľný znak, že patríme Kristovi. 

Obnovme v tento deň svoje krstné predsavzatie chrániť sa zlého a žiť vo svete ako učeníci Ježiša 
Krista. 
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