
 

FARSKÉ OZNAMY (27.12.2020 – 3.1.2021) 
PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA 

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA 
 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
28.12.2020 

SVÄTÝCH NEVINIATOK, 
MUČENÍKOV, sviatok 

18:00 
+ Helena Smolár 

*** 

UTOROK 
29.12.2020 

PIATY DEŇ V OKTÁVE 
NARODENIA PÁNA 

18:00 
+ Ján Svetlák a rodičia 

17:00 
+ Jaroslav, Emília, Jozef, 

Paulína 

STREDA 
30.12.2020 

ŠIESTY DEŇ V OKTÁVE 
NARODENIA PÁNA 

18:00 
na úmysel kňaza 

*** 

ŠTVRTOK 
31.12.2020 

SIEDMY DEŇ V OKTÁVE 
NARODENIA PÁNA 
Večerná sv. omša je z nasl. slávnosti. 

9:00 
BPZ pre dobrodincov 

9:00 
BPZ pre dobrodincov 

16:00 
na úmysel kňaza 

PIATOK 
1.1.2021 

PANNY MÁRIE 
BOHORODIČKY 

Prvý piatok v mesiaci. 
za ľud farnosti + Jozef Bartek a rodičia 

SOBOTA 
2.1.2021 

Sv. Bazila Veľkého a Gregora 
Nazianzského, biskupov a učiteľov 
Cirkvi, spomienka 
Prvá sobota v mesiaci. 

+ z rod. Bakoš, Kramarčík 
a Gemeľa  

BPZ pre členov ružen. 
bratstva 

NEDEĽA 
3.1.2021 

DRUHÁ NEDEĽA  
PO NARODENÍ PÁNA 

+ Helena, Ondrej Capek a 
rodičia 

za ľud farnosti  

1. Pripomíname, že naďalej platí dišpenz od účasti na svätých omšiach v nedele a prikázané sviatky.  
  

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

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



2. Dnes 27.12. budú po sv. omši koledovať koledníci Dobrej noviny. Pri východe z kostola budete môcť 
podporiť projekty Dobrej noviny  

3. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme pol hodiny pred sv. omšami. 
4. Vo štvrtok 31.12. pri všetkých sv. omšiach bude na záver ďakovná pobožnosť na konci roka.  
5. V sobotu 2.1. po ranných sv. omši bude v oboch kostoloch skrátená Fatimská pobožnosť. 
6. Koleda – požehnanie domov v tomto roku z dôvodu pandémie nebude. 
7. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do duchovnej prípravy na Vianoce čítaním Evanjelia podľa Jána 

počas Adventu a pomohli zaplniť hviezdičkami Betlehemskú oblohu. Nech vás Pán požehná. 
8. 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. 
 
RODINA JE JADRO SPOLOČNOSTI AJ ZNAMENIE PROTIREČENIA 

Evanjeliový úryvok sviatku Svätej rodiny (Lk 2, 22 - 40) prináša príbeh predstavenia dieťaťa Ježiša v 
jeruzalemskom chráme na 40. deň po jeho narodení.  

Evanjelista Lukáš zobrazuje Svätú rodinu, ktorá dodržiava Mojžišov zákon, ktorý je Pánovým 
zákonom. Podľa starozákonnej knihy Levitikus malo dôjsť po 40. dňoch od narodenia mužského potomka 
k obradnému očisteniu jeho matky.  
Poslušnosť Pánovmu zákonu  

Keď sa hovorí o „očisťovaní“, nemá sa na mysli ani morálna, ani telesná nečistota, ale obradná 
nečistota. Pritom často ide o „nečistotu“, ktorej sa človek nemôže vyhnúť. Napríklad obradnú nečistotu 
spôsoboval dotyk s mŕtvym telom, ktorý však bol pre najbližších nevyhnutný pri pohrebe.  

Podobne obradnú nečistotu spôsobovala žene menštruácia, hoci ide o prirodzený cyklus v jej tele, 
alebo pôrod dieťaťa, ktorý je požehnaním. Pre ukončenie „obradnej nečistoty“ bolo potrebné zdržať sa na 
istú dobu účasti na kulte v chráme alebo v synagóge. Obradná nečistota teda nie je hriechom. Napokon aj 
samotný Ježiš sa podrobil Mojžišovmu zákonu. Je to vyjadrenie skutočnosti, že sa narodil do židovského 
náboženstva. Rešpektoval jeho predpisy a zákony, ktoré neprišiel zrušiť, ale naplniť. Po skončení obdobia 
svojho očisťovania žena mala priniesť kňazovi na obetu ročného baránka ako celostnú žertvu a holúbka alebo 
hrdličku na obetu za hriech. (Lv 12, 6) Mojžišov zákon pamätal aj na situáciu chudobnej ženy: „Keby však 
nemala na baránka, nech vezme dve hrdličky alebo dva holúbky, jedno na celostnú žertvu, druhé na obetu za 
hriech, kňaz ju zmieri a bude čistá.“ (Lv 12, 8) To bola situácia Svätej rodiny. Evanjelista kladie pred nás 
svätých manželov Jozefa a Máriu ako vzor poslušnosti, ktorá sa uskutočňuje v plnení Božích prikázaní. 
Prorocká výpoveď  

Lukáš zdôrazňuje prítomnosť dvoch postáv – Simeona a Anny, ktorí vo vzťahu k Ježišovi plnia 
prorockú úlohu.  

Pokračujú v línii chválospevov, ktoré predniesol Zachariáš a Mária. Vysvetľujú to, v čom bude 
spočívať Ježišovo poslanie. Simeon a Anna v stretnutí s Ježišom v jeruzalemskom chráme predstavujú 
stretnutie Starého a Nového zákona – stretnutie predpovedí a ich naplnenia. Slová „teraz prepustíš, Pane, 
...“ sú výrazom plnosti čias. Simeon vo svojom chválospeve zdôrazňuje spásu, ktorá sa v osobe Božieho Syna 
ponúka tak židom ako aj pohanom – svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela. Tieto dve skutočnosti nie 
sú postavené do protikladu, ale  vzájomného naplnenia. Božia láska  a milosrdenstvo pozýva všetkých bez 
rozdielu, aby vyšli z temnoty smrti hriechu a egoizmu v ústrety Kristovi, ktorý je Svetlom sveta.    
Svätý Jozef  

Dnešná nedeľa je jedna z prvých príležitostí uvažovať aj nad postavou svätého Jozefa v rámci 
mimoriadneho Roka sv. Jozefa, ktorý 8. decembra vyhlásil terajší Svätý Otec František a potrvá do 8. 
decembra 2021. Svoj apoštolský list pápež začína slovami: „So srdcom otca: tak Jozef miloval Ježiša, ktorého 
všetky štyri evanjeliá nazývajú »synom Jozefa«“. Svet potrebuje otcov – ich lásku, pracovitosť, odvahu, 
jemnosť.  
Rodina je jadro spoločnosti  

Dnešný sviatok je potrebné využiť na jasné posolstvo o rodine ako o východiskovom jadre, ktoré je 
základom našej spoločnosti. Dnes je rodina doslova trhaná rôznymi protichodnými silami. V prvom kroku 



sa vynakladá obrovská energia, aby sa klasický model rodiny dostal do dramatickej až historickej krízy. 
Potom nasleduje druhý krok, ktorým je ponuka rôznych alternatív na riešenie vzniknutej situácie 
s poukázaním, že model otec – matka – dieťa je v kríze a súčasné problémy už nedokáže riešiť. Aj v tejto 
situácii sme povolaní ohlasovať prirodzenú (tradičnú) rodinu aj keď to bude, ako hovorí Simeon, znamenie, 
ktorému budú protirečiť. Pozývam všetkých manželov obnoviť si v dnešnú nedeľu svoje manželské sľuby.  
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 
 

SVÄTÝ OTEC VYHLÁSIL ROK SV. JOZEFA  
PRI 150. VÝROČÍ JEHO TITULU PATRÓNA CIRKVI  

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha 
Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak dňa 8. decembra 2020 apoštolským listom Patris corde (S 
otcovským srdcom), v ktorom svätého Jozefa opisuje charakteristikami „milovaný otec“, „nežný a láskavý“, 
„poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí - „v tieni“.  

O vyhlásenie svätého Jozefa za patróna Katolíckej cirkvi sa postaral bl. pápež Pius IX. 
dekrétom Quemadmodum Deus z 8. decembra 1870. Mimoriadny Rok sv. Jozefa, ktorý ustanovil pápež 
František na oslávenie 150. výročia tejto udalosti, potrvá od 8. decembra 2020 do 8. decembra 2021. 

Spolu so zverejnením apoštolského listu Patris corde vyšiel i príslušný dekrét Apoštolskej 
penitenciárie, ktorým sa na obdobie slávenia „Roka svätého Jozefa“ udeľuje „dar mimoriadnych odpustkov“. 
Z obsahu listu Patris corde o vyhlásení Roka sv. Jozefa   

Ako píše pápež František, na pozadí apoštolského listu Patris corde je pandémia COVID-19, ktorá 
nám dala pochopiť dôležitosť obyčajných ľudí, tých, ktorí ďaleko od svetiel reflektorov každý deň uplatňujú 
trpezlivosť, vštepujú nádej a zasievajú spoluzodpovednosť. Práve tak ako sv. Jozef, „človek, ktorý prechádza 
bez povšimnutia, muž každodennej diskrétnej a skrytej prítomnosti“. Predsa však je „bezkonkurenčným 
predstaviteľom v dejinách spásy“.  

Svätý Jozef v skutočnosti vyjadril konkrétne svoje otcovstvo tým, že „urobil zo svojho života 
dobrovoľné obetovanie sa v láske vloženej do služby Mesiášovi“. A preto „bol kresťanským ľudom vždy 
milovaný“.  

V ňom „Ježiš videl nežnosť Boha“, tú, ktorá nám dáva akceptovať našu slabosť, prostredníctvom 
ktorej sa zväčša uskutočňujú Božie plány. Boh nás totiž „neodsudzuje, ale prijíma nás, objíma, podopiera 
nás a odpúšťa nám“.  

Jozefovo otcovstvo sa prejavuje aj v poslušnosti Bohu: svojím „áno“ chráni Máriu a Ježiša, ktorého 
učí „konať Božiu vôľu“, spolupracujúc na „veľkom tajomstve Vykúpenia“.  

Zároveň je Jozef „otcom v prijímaní“, pretože „prijíma Máriu bez preventívnych podmienok“, čo je 
dôležité gesto ešte i dnes – píše pápež František – „v tomto svete, v ktorom psychologické, slovné a fyzické 
násilie na žene je evidentné“. Ale Máriin ženích je práve ten, ktorý dôverujúc v Pána prijíma v jej živote 
udalosti, ktorým nerozumie, s „odvahou a silou“, ktoré pramenia zo „sily Ducha Svätého“.  

Cez sv. Jozefa nám akoby Boh opakoval: „Nebojte sa!“, pretože „viera dáva význam každej udalosti, 
radostnej či smutnej“. Prijatie uskutočňované Jozefom „nás pozýva prijímať druhých bez vylučovania, 
takých, akí sú“, so „záľubou pre slabých“.  

Patris corde ďalej ukazuje „kreatívnu odvahu“ svätého Jozefa, ktorý „vie premeniť problém na 
príležitosť tým, že vždy dáva na prvé miesto dôveru v Božiu prozreteľnosť“. Čelí konkrétnym problémom 
svojej rodiny, presne tak ako iné rodiny sveta, obzvlášť rodiny migrantov. Ako ochranca Ježiša a Márie, 
Jozef „nemôže nebyť ochrancom Cirkvi“, jej materstva a Kristovho tela: každý núdzny je tým „Dieťaťom“, 
ktoré Jozef chráni. Dá sa od neho naučiť „milovať Cirkev a chudobných“.  

Poctivý tesár, Máriin manžel, nás učí aj tomu, akú „hodnotu, dôstojnosť a radosť“ znamená „jesť 
chlieb, ktorý je ovocím vlastnej práce“. Svätý Otec v tejto súvislosti poukazuje na prácu, ktorá sa stala 
„naliehavou sociálnou otázkou“ aj v krajinách s určitou úrovňou blahobytu. „Je potrebné chápať zmysel 
práce, ktorá dáva dôstojnosť“, „stáva sa účasťou na samotnom diele spásy“ a „príležitosťou na realizáciu“ 
pre seba samých a pre svoju rodinu, „prvotné jadro spoločnosti“.  

Tu pramení povzbudenie, ktoré pápež dáva všetkým, aby „znovu objavili hodnotu, dôležitosť 
a potrebu práce“, a takto „dať zrod novej normálnosti, v ktorej nikto nebude vylúčený“. Hľadiac obzvlášť na 
prehlbovanie sa nezamestnanosti z dôvodu pandémie COVID-19, pápež vyzýva všetkých zasadiť sa za to, 
aby sa mohlo povedať: „Žiadny mladý človek, žiadna osoba, žiadna rodina bez práce!“.  



„Otcom sa človek nerodí, ale sa ním stáva, keď sa ujíma starostlivosti o dieťa“ a keď preberá 
zodpovednosť za jeho život, poznamenáva ďalej pápež František. Žiaľ, v súčasnej spoločnosti sa často „deti 
zdajú byť sirotami bez otcov“, ktorí by boli schopní „uviesť ich do životnej skúsenosti“, nebrali ich upäto či 
vlastnícky, ale učili ich byť „schopnými rozhodnutí, slobody, štartu do života“.  

V tomto zmysle má Jozef prívlastok „najzdržanlivejší“, čo je „opakom ovládania“: on totiž „vedel 
milovať mimoriadne slobodným spôsobom“, „vedel nedávať sám seba do stredu“, aby položil do stredu 
svojho života Ježiša a Máriu. Jeho šťastie je „v sebadarovaní“. Nikdy nie znechutený a vždy dôverujúci Jozef 
zostáva v tichu, bez ťažkania si, ale v „konkrétnych prejavoch dôvery“.  

Jeho postava je teda výsostne príkladná - zdôrazňuje pápež František - vo svete, ktorý „potrebuje otcov 
a odmieta pánov“, odmieta tých, ktorí si mýlia „autoritu s autoritárstvom, službu so servilnosťou, 
konfrontáciu s utláčaním, dobročinnosť s asistencializmom, silu s deštrukciou“.  

V liste Patris corde je aj poznámka pod čiarou č. 10, ktorá odhaľuje jeden životný zvyk pápeža 
Františka: už štyri desiatky rokov sa každý deň po ranných chválach modlí k sv. Jozefovi modlitbu prevzatú 
z francúzskej modlitebnej knihy Kongregácie rehoľníčok Ježiša a Márie z 19. storočia. Ide o modlitbu, ktorá 
„vyjadruje nábožnosť a dôveru“ voči sv. Jozefovi, ale aj „určitú výzvu“, vysvetľuje pápež František a uvádza 
jej znenie: 

„Slávny patriarcha sv. Jozef, ktorého moc dokáže urobiť možnými veci nemožné, príď mi na 
pomoc v týchto chvíľach úzkosti a ťažkostí. Vezmi pod svoju ochranu situácie tak ťažké a náročné, 
ktoré ti zverujem, aby mali šťastlivé vyriešenie. Môj milovaný Otec, všetku svoju dôveru vkladám do 
teba. Nech sa nepovie, že som ťa vzýval márne; a pretože ty všetko môžeš u Ježiša a Márie, ukáž mi, 
že tvoja dobrota je taká veľká ako tvoja moc. Amen.“ 

zdroj: vaticannews.va/sk 
 

JEŽIŠ JE U NÁS DOMA 
 Často som vo vianočných želaniach – ako každý rok – svojim príbuzným či priateľom želal, aby bol 
Ježiš u nich vždy, aj v celom novom roku, doma. Som totiž presvedčený, že toto je podstatou svätosti každej 
rodiny. Aby každý jej člen, ale aj všetci spolu žili tak, aby Ježiš nikdy nemusel z ich domu odísť.  

Dôležité na tom je, že ak raz Ježiša do svojho domu prijmeme, tak potom jemu bude omnoho väčšmi 
než nám záležať na tom, aby u nás ostal. Bude nás viesť k zmiereniu a odpusteniu zakaždým, keď niečo 
pobabreme. Bude nás inšpirovať vždy, keď budeme hľadať cesty, ako niekomu z rodiny urobiť radosť, ako 
mu pomôcť či ako ho povzbudiť alebo potešiť. Uzdraví všetky zranenia, ktoré v sebe objavíme z dávno 
minulých, ale možno aj nedávnych čias. Slovom, Ježiš urobí všetko preto, aby z našej rodiny nemusel odísť. 
Taká rodina sa potom ako celok stáva Kristovou ľúbeznou vôňou. Možno to nejaký hosť vyjadrí slovami: 
„Aký pokoj u vás vládne“ alebo: „U vás mi je vždy dobre a odchádzam povzbudený...“ A vy viete, že za tým 
všetkým je to, že členom vašej rodiny je aj Ježiš.  

Možno si povieš, že by bolo skvelé žiť v takej rodine, no u vás doma je plno problémov – vzťahových, 
finančných, dedičských, morálnych –, ktoré vám znemožňujú pozvať Ježiša k vám natrvalo. Nedaj sa 
oklamať, prosím. Ježišovi, nášmu Pánovi, nejde o to, aby si ho pozval do domu, kde je všetko v poriadku. 
(Taký dom bez Ježiša ani neexistuje.) Ale chce, aby si ho pozval presne do tej situácie, v akej sa tvoja rodina 
práve nachádza. A aby si mu zveril všetko, čo tvoja rodina prežíva. Najmä to, s čím si neviete rady. On chce 
priniesť vyslobodenie, uzdravenie, potechu...   

Mnohokrát sa však podobáme tomu kráľovi z rozprávky, ktorý hovoril: „Ja sám, ja sám...“ Máme 
tendenciu – lebo nás ovláda pýcha – najprv veci riešiť sami, aby sme sa potom mohli pred Bohom pochváliť, 
akí sme dobrí. Alebo – ak nám to nevyjde – zamotať sa v svojom zlyhaní či bolesti a nechať sa vlastnou 
pýchou presvedčiť, akí sme nemožní. Lebo zranená pýcha najviac narieka. 

Takže dnešný sviatok môžeme v rodine využiť aj na to, aby sme pozvali Ježiša do svojho domu – 
ideálne všetci spolu v modlitbe. Ak sa to však nedá tak urobiť, urob to aspoň ty sám a na pamiatku toho si 
nad posteľ zaves obrázok milosrdného Ježiša, ktorý ti bude pripomínať tvoje rozhodnutie. Často ho v novom 
roku obnovuj a občas si zapíš, v čom sa prejavila Ježišova prítomnosť u vás doma. O rok na Silvestra si to 
potom prečítaj a iste budeš mať mnoho dôvodov na oslavu Boha. 

Čo keby si vítal prípadných hostí oznamom: „Máme tu aj Pána Ježiša!“? 
zdroj: www.dcza.s 


