
 

FARSKÉ OZNAMY (31.1.2021 – 7.2.2021) 
4. 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 
1.2.2021 

Pondelok 4. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

+ Mária Lipničanová na úmysel kňaza 

UTOROK 
2.2.2021 

OBETOVANIE PÁNA 
sviatok 

+ Ľudovít, Helena Knapík 
a deti 

+ Albín Hurák a rodičia 

STREDA 
3.2.2021 

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka 
ľub. spomienka 

+ Žofia, Jarolím a Ladislav 
+ z rod. Hurák, Socha a 

Rabčan 

ŠTVRTOK 
4.2.2021 

Štvrtok 4. týždňa v Cezročnom 
období, féria 
Prvý štvrtok v mesiaci. 

na úmysel kňaza + Jozef Socha 

PIATOK 
5.2.2021 

Sv. Agáty, panny a mučenice 
spomienka  
Prvý piatok v mesiaci. 

BPZ pre Jozefa 
+ Milan, Miroslav, Ján a 

Jozef 

SOBOTA 
6.2.2021 

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, 
mučeníkov, spomienka 
Prvá sobota v mesiaci. 

+ Daniel a Zdenka 
Kramarčík  

+ Milan a Margita Juríček 

NEDEĽA 
7.2.2021 

5. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

za ľud farnosti BPZ pre Juraja s rod. 

1. Verejné bohoslužby sa nekonajú do odvolania. 
2. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť s maximálnym počtom 6 účastníkov v interiéri aj exteriéri vrátane 

kňaza a podmienené je dodržaním hygienických opatrení. 
3. V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť sviatosti zomierajúcemu. 
4. Pripomíname, že platí dišpenz od účasti na svätých omšiach v nedele a prikázané sviatky.  
5. V utorok 2.2 je sviatok Obetovania Pána – Hromnice. Je to 40 – ty deň od sviatku Božieho narodenia, kedy 

Božia Matka niesla Pána Ježiša do Jeruzalemského chrámu, aby ho tam obetovala. V tento deň požehnáme 
hromničné sviece, lebo Boží Syn bol prorokom Simeonom nazvaný „Svetlom na osvietenie 
pohanov“. Hromničná svieca je svätenina (teda prináša B. požehnanie) a má patričné miesto pri osobných 
i spoločných modlitbách v rodine, spoločnom nedeľnom obede, pri búrlivom počasí, v čase pandémie a pri 
umierajúcom. Mala by horieť v domácnosti každý deň.  Tieto požehnané sviece si budete môcť zakúpiť po 1 € v 
obidvoch kostoloch v nedeľu 7. februára a po obnovení verejných bohoslužieb. 

6. Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie sa Púť do Sv. zeme vo februárovom termíne ruší. Nový termín bude 
dohodnutý, až keď bude možné púť uskutočniť. 

7. Dnešná nedeľa 31.1. je venovaná Katolíckej univerzite v Ružomberku. Na webstránke farnosti nájdete List 
rektora KU. Deň otvorených dverí organizujú vo virtuálnej forme na dod.ku.sk. 

8. Na webstránke farnosti nájdete modlitby pri chorom a pri chorom, ktorý je v smrteľnom zápase. 

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

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



JEŽIŠ PONÚKA NOVÉ UČENIE S MOCOU 
Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Mk 1, 21 - 28) podáva zázrak uzdravenia človeka posadnutého 

nečistým duchom v synagóge v Kafarnaume. 
Prvé čítanie zo starozákonnej knihy Deuteronómium hovorí o Božom prísľube, ktorý tlmočí ústami 

Mojžiša židovskému národu: „Vzbudím im proroka spomedzi ich bratov podobného tebe, do úst mu vložím 
svoje slová a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem.“ Novozákonné texty vidia naplnenie tohto prísľubu 
v osobe Ježiša z Nazareta.   
Deň v Kafarnaume  

Dnešným úryvkom vstupujeme do zaujímavej kompozície evanjelistu Marka, ktorý nazývame „Deň 
v Kafarnaume“. Je to ukážka z denného „programu“ Ježiša Krista – Božieho proroka, ktorý je mocný slovom 
i skutkom. Je to prorok, ktorý sa dotýka všetkých oblastí ľudského života. Účinkuje v náboženskom priestore, 
synagógy ako aj v svetskom prostredí súkromného domu alebo verejného priestranstva. Marek zobrazuje 
Božieho Syna v činnosti cez deň a v modlitbe v noci. Oslovuje ľudí na ich pracovisku aj v súkromí. 

Oslovuje vzdelaných zákonníkov a farizejov, ale aj obyčajných rybárov, či ženu v domácnosti. 
Pohybuje sa v spoločnosti ľudí, ale vyhľadáva aj miesta samoty. Predstavme si náš „deň s Kristom“. Chce 
byť s nami v domácnosti alebo na pracovisku, v spoločnosti alebo v samote, aj pri modlitbe.   
Sloboda   

Vôbec prvým Ježišovým zázrakom v Markovom evanjeliu je oslobodenie človeka z moci zlého ducha. 
Príbeh teda plní úlohu aj istého programového ohlásenia celého Ježišovho pôsobenia. Vstupuje do synagógy 
a hneď začína učiť. Synagóga bola miestom výkladu Mojžišovho zákona. Všimnime si, že evanjelista 
viackrát v texte kladie dôraz na slová „učiť“ a „učenie“. S Kristom prichádza nové obdobie,  prináša nové 
učenie.   

Pán Ježiš prišiel na tento svet, aby zvíťazil nad všetkým, čo nás zotročuje. Urobil nás skutočne 
slobodnými Božími synmi a dcérami, aby sme neslúžili zlu, ale dobru. Boží Syn má moc oslobodiť dnes aj 
nás. On dáva slobodu byť jeho radostným a užitočným učeníkom. Evanjeliový úryvok v úvode a na záver 
vystihuje slovo „exusía“ = „moc, autorita.“ Ježišovo účinkovanie napĺňa Božia moc, pred ktorou skláňa zlý 
duch, choroby, smrť  aj prírodné živly.  
Učenie s mocou  

Poslucháči sa nezamýšľali nad tým, ako je možné, že v ich kafarnaumskej synagóge je človek 
posadnutý nečistým duchom. Sú však zaskočení tým, že tesár z Nazaretu rozkazuje nečistému duchu a jeho 
slovo má takú moc, že ho okamžite počúva. Odkiaľ má túto moc? Kto mu ju dal? Nečistý duch pozná jeho 
identitu.  

Vie, že Ježiš je Boží Svätý, voči ktorému je totálne bezmocný. Výraz „Boží Svätý“ má niekoľko 
zaujímavých prepojení. Nápis „Pánov Svätý“ nosil židovský veľkňaz na hlave. Kristus teda vystupuje ako 
novozákonný kňaz, ktorý má moc odpúšťať hriech. Výraz „Boží Svätý“ znamená „Ten, ktorý patrí Bohu“, 
alebo „Ten, ktorý pochádza od Boha“, čo vyjadruje osobitný vzťah medzi nebeským Otcom a Ježišom.  Už 
pri krste zaznelo potvrdenie exkluzívneho vzťahu Ježiša k Otcovi ako jeho milovaného Syna. Exorcizmus je 
teda konkrétnym vyjadrením tejto božskej moci, ktorú Syn má od večnosti.   

Zhromaždenie v synagóge však vedie o tom diskusiu. Je to nové učenie s mocou, s ktorou sa doteraz 
nestretli ani u svojich náboženských lídrov. Táto diskusia ohľadom osoby Ježiša Krista prechádza naprieč 
dejinami až do dnešných dní. Kto je Ježiš a má jeho učenie skutočne moc? So spochybňovaním sa Boží Syn 
stretol od svojich vrstovníkov a stretáva sa s ním aj dnes.   

V dnešnom úryvku stačí Ježišovo slovo, ktoré  úplne odzbrojuje nečistého ducha. Slovo „mlčať“ totiž 
doslova znamená „vložiť náhubok“. Je to odkaz pre čitateľov, aby sme verili sile Božieho slova aj v našom 
živote. Ježišova moc však nie je na ovládnutie človeka, ale pre službu. Božie slovo vo sviatosti krstu vlieva 
Božiu milosť, vo sviatosti zmierenia odpúšťa hriechy, v Eucharistii premieňa chlieb a víno na telo a krv 
Ježiša Krista atď. Verme v silu Božieho slova zapísaného vo Svätom písme. 
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 
 


