
 

FARSKÉ OZNAMY (17.1.2021 – 24.1.2021) 
2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

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 
18.1.2021 

Pondelok 2. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

BPZ pre Viliama a Helenu + Helena Michalčíková 

UTOROK 
19.1.2021 

Utorok 2. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

+ Ján, Mária a Albín 
Kormaňák 

+ z rod. Bugaj a Papán 

STREDA 
20.1.2021 

Streda 2. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

+ Žofia Kuboleková  
(30. deň) 

na úmysel kňaza 

ŠTVRTOK 
21.1.2021 

Sv. Agnesy, panny a mučenice 
spomienka 

+ z rod. Oleš a Papán + Jozef, Kristína a deti 

PIATOK 
22.1.2021 

Sv. Vincenta, diakona a mučeníka 
ľub. spomienka 

BPZ pre Milana a Moniku 
s rod. (10 r. man.) 

+ Jozef Rypák 

SOBOTA 
23.1.2021 

Panny Márie v sobotu,  
ľub. spomienka  

BPZ pre Jarolíma a 
Katarínu  

+ Anton a Helena Borovčík 
a rodičia 

NEDEĽA 
24.1.2021 

3. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 
NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA 

za ľud farnosti BPZ pre Antona s rod. 

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. Od pondelka 18. do pondelka 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V tieto dni 

osobitne prosme o jednotu kresťanov v modlitbách, obetách, pôstoch a pri sledovaní sv. omší. 
6. Budúca nedeľa 24.1. sa slávi ako Nedeľa Božieho slova. Jej cieľom je pripomenúť význam Svätého 

Písma pre kresťanský život a ukázať na vzťah medzi Božím Slovom a liturgiou. 
7. Na web stránke farnosti nájdete materiály k ďalšej téme Diecéznej školy viery, tiež brožúru 

s modlitbami k sv. Jozefovi na Rok sv. Jozefa a Liturgiu domácej cirkvi na nedeľu. 
  

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

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



RADOSŤ Z NÁJDENIA KRISTA 
Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Jn 1, 35 - 42) nám prináša opis prvého povolania učeníkov.  
Andrej počul o istom synovi Zachariáša, ktorý kázal pri vodách rieky Jordán neďaleko Jericha, kde 

pred stáročiami Boh prostredníctvom Jozueho previedol izraelský národ do zasľúbenej krajiny. Teraz bol 
národ pod Rímskou nadvládou. Videl muža, ktorý sa na púšti sýti medom a kobylkam. Nosí nepohodlný 
odev z ťavej srsti a prenikavým hlasom volá: „Vyrovnajte cestu Pánovi“. Andrej sa stal jeho učeníkom.  
Hľadať a priviesť  

Avšak v istý deň počul slová o mužovi, ktoré vyslovil Ján Krstiteľ, že nie je hoden ani len rozviazať 
remienok na jeho obuvi. Ukázal na Ježiša a vyriekol: „Hľa, Baránok Boží“. Andrej opustil Jána a šiel za 
týmto tajomným mužom. Strávil s ním celý deň. Potom šiel a vyhľadal svojho brata Šimona. Sloveso 
„vyhľadal“ je aktívna činnosť. Je to dôraz na spoločenstvo, na zdieľanie sa s radosťou. Vidíme, že je to radosť 
nad duchovným nájdením. To nie je, ako keď sa im po úspešnom rybolove podarilo výhodne predať ryby a 
mať dobrú tržbu. Je to radosť – našli sme Mesiáš, našli sme zmysel života. Andrej priviedol Šimona 
k Ježišovi. Nie je použité sloveso „prišiel“ s ním, ale „priviedol“ ho. Je to dôraz na fyzický kontakt – priviesť. 
Možno musel presvedčiť Šimona a prekonať jeho pochybnosti. Koľkokrát neskôr Šimon bude mať 
pochybnosti a neistotu. Sme ľuďmi, ktorí hľadajú? Z čoho sa v živote tešíme? Z čoho máme radosť? Sú to 
aj duchovné dobrá? Pocítili ste už radosť z modlitby alebo prečítaného Božieho slova, alebo radosť z toho, 
že ste Ježišovi učeníci?  
Prijať pozvanie  

Z Ježišovej strany zaznieva dôležitá otázka ktorá má dve úrovne. Krista zaujíma motivácia, pre ktorú 
prichádzajú učeníci Jána Kristiteľa za ním a pozýva ich, aby vyjadrili svoje vnútorne pocity. Otázka „čo 
hľadáte“ je jedna z najväčších existenciálnych otázok.  

Učeníci nereagujú odmietavo, ale prijímajú jeho pozvanie keď hovorí: „poďte a uvidíte.“ Je to 
pozvanie k osobnej skúsenosti. Skúsme nedeľný úryvok tak čítať, že Ježiš dnes oslovuje nás. Pýta sa nás: 
„Čo hľadáte?“ Dajme si odpoveď, čo v živote hľadáme. Prijímame Kristovo pozvanie?   
Nové poslanie  

Peter sa stretol s Ježišom vďaka bratovi Andrejovi, ktorý ho priviedol k nemu. Prvú vec, ktorú 
evanjelsita uvádza pri stretnutí je Kristov pohľad: „zahľadel sa na neho“. Grécke sloveso „blépo“ môže 
označovať telesný zrak „vidieť“, ale má v sebe aj význam „rozpoznať“. Boží Syn číta v ľudských srdciach. 
Čítal v srdciach svojich učeníkov a číta aj v tých našich.    

Bezdetnému Abramovi (vznešený otec)  Boh zmenil meno na Abrahám (otec množstva), aby sa stal 
otcom početného národa. Jakub sa stal Izraelom, Gedeon má aj meno Jerubaal (porov. Sdc 6, 32), aby 
vyslobodil Izraelitom z ruk Madiánčanov. Ježiš Kristus nevybral Šimonovi meno ako nejakú prezývku na 
základe jeho vlastností, veď ešte žiadne vlastnosti nemal. Nie je teraz pevný ako skala. Je to anticipácia toho, 
aký bude Peter, označenie jeho budúceho poslania. Uvažujme nad svojím menom. Nielen tým rodným, ale 
aj nad menom "kresťan",, tzn. "som Kristov". Aký význam má toto meno v našom živote?  
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 
 


