
 

FARSKÉ OZNAMY (21.2.2021 – 28.2.2021) 
1. PÔSTNA NEDEĽA 

Aj keď sa nemôžete zúčastniť na sv. omšiach osobne, spojte sa s nami aspoň duchovne,  
sledovaním vysielania sv. omše naživo z farského kostola v Lokci  

alebo sledovaním sv. omše cez média, či spoločnou modlitbou v rodine pri hromničnej sviečke. 
 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
22.2.2021 

KATEDRA SV. PETRA, 
APOŠTOLA, sviatok 

+ Katarína, Jozef a rodičia na úmysel kňaza 

UTOROK 
23.2.2021 

Utorok po 1. pôstnej nedeli, 
féria 

18:00 - vysielaná 
+ František a Ema Tomčík 

+ Valerián, Helena a 
rodičia 

STREDA 
24.2.2021 

Streda po 1. pôstnej nedeli, 
féria 

na úmysel kňaza + Ján Hurák (Lokca) 

ŠTVRTOK 
25.2.2021 

Štvrtok po 1. pôstnej nedeli, 
féria 

18:00 - vysielaná 
+ Mária Hvoľková 

+ Milan 

PIATOK 
26.2.2021 

Piatok po 1. pôstnej nedeli, 
féria 

18:00 + KC - vysielaná 
+ Anton Vajdiar 

+ Jozef, Mária, Peter a 
rodičia 

SOBOTA 
27.2.2021 

Sobota po 1. pôstnej nedeli, 
féria 

+ Andrej Papán 
BPZ pre Jozefa a Vieru 

s rod. (Lokca) 

NEDEĽA 
28.2.2021 

2. PÔSTNA NEDEĽA 
9:00 - vysielaná 
za ľud farnosti 

13:00 KC - vysielaná 
na úmysel kňaza 

1. Verejné bohoslužby sa nekonajú do odvolania. Pripomíname, že platí dišpenz od účasti na svätých 
omšiach v nedele a prikázané sviatky. 

2. Z farského kostola vysielame cez internet sv. omše. Link na prenos je v úvode webstránky farnosti. 
3. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť s maximálnym počtom 6 účastníkov v interiéri aj exteriéri 

vrátane kňaza a podmienené je dodržaním hygienických opatrení. 
4. V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť sviatosti zomierajúcemu. 
5. Krížová cesta bude vysielaná. Dnes o 13:00 hod a v piatok po skončení sv. omše. Dnes po skončení 

krížovej cesty budú oba kostoly otvorené do večera. 
6. Dnes 21.2. je jarná zbierka na charitu. Preto dnes poobede v kostoloch budete môcť vhodiť svoj 

milodar do pripravenej krabičky s označením CHARITA. Keďže je nepriaznivá situácia ohľadom 
koronavírusu, charita zriadila aj online zbierku, na ktorú sa dá prispieť aj v ďalších dňoch. Služby charity 
môžete podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy na č.ú. SK26 0200 0000 0031 4349 8655, VS: 804052.  
Prípadne je možné na tento účel poslať darcovskú sms správu v tvare DMS DAR na telefónne číslo 
877 (cena darcovskej sms je 2 € v sieti O2, Orange a Telekom). Výťažok zo zbierky na území Spišskej 
diecézy je určený pre služby a zariadenia Spišskej katolíckej charity. Informácie nájdete aj na webstránke. 

7. Slovenská katolícka charita pripravila aj v tomto roku ďalší ročník kampane Pôstna krabička pre 
Afriku. Viac informácií nájdete na plagáte a webstránke www.postnakrabicka.sk. Pôstne krabičky budú 
k dispozícii v predsieni kostolov. Zároveň v predsieni nájdete aj spoločnú krabičku, do ktorej môžete 
priamo prispieť.  

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

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



8. Počas pôstu sa pripravujeme na slávenie Veľkej noci. Ponúkame vám Pôstny kalendár 2021. V ňom sa 
nachádza na každý deň rozpis čítania zo Starého zákona z 1. knihy Samuelovej, modlitba Krížovej 
cesty, dobré skutky a sebazápory. Po splnení úlohy daného dňa si môžete vyfarbiť políčko. Pôstny 
kalendár je k dispozícii na webstránke farnosti a v predsieni kostolov v nedeľu poobede.  

9. Na webstránke farnosti každý piatok a nedeľu zverejňujeme obrázok zastavenia krížovej cesty. Deti, 
ktoré sa pomodlia krížovú cestu, si ho môžu stiahnuť a vyfarbiť. Postupne si takto môžu vytvoriť celú 
krížovú cestu. 

 
PÔSTNE OBDOBIE JE POZVANÍM ZAČAŤ ODZNOVA 

Evanjeliový úryvok Prvej pôstnej nedele (Mk 1, 12 - 15) prináša príbeh Ježišovho pokúšania na púšti 
a začiatok jeho verejného účinkovania.   

V tomto liturgickom roku sa v pôstnom období prvé čítania zameriavajú na tému zmluvy. Boh uzavrel 
prostredníctvom patriarchu Noeho zmluvu s celým ľudstvom. Viditeľným znakom tejto zmluvy je oblúk, 
ktorý v biblickom jazyku symbolizuje luk. Boh „odložil“ hrozivý vojenský nástroj, ktorý už nie je symbolom 
zničenia. Dúha je symbolom odpustenia a nového začiatku.  
Duch, ktorý ženie  

Evanjelista Marek ponúka výrazne stručný opis bez troch pokušení diabla  a troch odpovedí Božieho 
Syna, ako ich poznáme z Matúšovho a Lukášovho evanjelia. Marek nadväzuje na udalosť Ježišovho krstu. 

Grécke sloveso „ekbállo“ sa používa pri niektorých exorcizmoch, keď Boží Syn „vyhnal“, resp. 
„vypudil“ zlého ducha z človeka. Teraz je to Duch Svätý, ktorý po krste „vyženie“ Ježiša na púšť. Avšak je 
jasne odlíšené, že tým, kto pokúša, je satan. Prečo je však uvedené, že Duch Svätý „hnal“ Božieho Syna? 
Nestačilo napísať „viedol“, alebo „naplnil“? Pri krste v Jordáne zaznel Otcov hlas a Boží Duch zostúpil na 
Ježiša Krista. Nejde len o nejaké chvíľkové spočinutie, alebo jemný dotyk. Evanjelista chce ukázať totálne 
preniknutie Božím Duchom a zjednotenie Otca, Syna a Ducha Svätého v diele vykúpenia. Sme na začiatku 
verejného účinkovania a Ježišovo ohlasovanie je úplne preniknuté prítomnosťou a mocou Ducha Svätého, 
čo prevyšuje všetky doterajšie pôsobenia Pánovho Ducha v starozákonných postavách patriarchov, kráľov a 
prorokov. V Ježišovi z Nazareta začína nové obdobie v dejinách spásy, ktorému sa nič nevyrovná. Je 
pomazaný Duchom Svätým, aby priniesol Božie kráľovstvo.   
Púšť ako miesto Božej zamilovanosti  

V biblických textoch je púšť miestom pokušenia a vzbury voči Bohu, ale taktiež miestom lásky a 
osobitnej ochrany, pretože Boh si vybral púšť, aby na nej uzavrel so židovským národom zmluvu na Sinaji. 
Preto v prorockej literatúre je púšť miestom zamilovanosti medzi Bohom a Izraelom. Prorok Jeremiáš tlmočí 
Pánove slová obyvateľom Jeruzalema: „Spomínam na milotu tvojej mladosti, na lásku tvojich zásnub, keď 
si ma nasledoval na pustatine, v nezasiatej krajine.“ (Jer 2, 2) Boh prostredníctvom proroka Ozeáša obnovuje 
svoju lásku k vyvolenému národu slovami: „Preto ju vyvábim, zavediem ju na púšť a prehovorím k jej 
srdcu.“ (Am 2, 16)  

Na pustatine, kde človek zostáva sám so sebou, je odlúčený od vzťahov a pocitu bezpečnosti, 
prichádza Boh, aby sa prihovoril slovami lásky. To preto, že v hluku spoločnosti neraz jeho slová zaniknú. 
Božie pozvanie vložiť sa do bezpečia jeho prítomnosti, „tronfne“ pocit istoty, ktorý človeku ponúkajú 
materiálne dobrá a Boh sa vtedy zdá byť nepotrebný. Nech to znie akokoľvek paradoxne, potrebujeme púšť 
v našom živote, aby nám pripomenula, že potrebujeme Boha.  Púšť môže aj prekvitať, kríza môže priniesť 
veľké požehnanie.  
Boží Syn nesie dejiny spásy  

Marek zmienkou o 40 dňoch robí v osobe Ježiša Krista rekapituláciu biblických dejín, keďže číslo 40 
má hlboký symbolický význam. Boží Syn nesie dejiny spásy, ktoré v ňom dosahujú svoje naplnenie. Je to 
odkazom na 40 dní potopy, 40 dňový pobyt Mojžiša na vrchu Sinaj, kde dostal Božie prikázania, 40 ročné 
putovanie izraelského národa púšťou, či 40 dňovú cestu proroka Eliáša k svätému vrchu Horeb. Číslo 40 je 
symbolom prípravy na niečo nové. Po dňoch potopy začínajú nové dejiny ľudstva; Mojžiš prinesie prikázania 
pre židovský národ; po 40 ročnej ceste púšťou sa Izrael usadí v zasnúbenej krajine. Teraz je to nový začiatok 



pre celé ľudstvo, lebo začína ohlasovanie Božieho kráľovstva. V Ježišovi Kristovi nastáva nový spôsob Božej 
prítomnosti medzi svojím ľudom: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo.“    

Vstúpili sme do pôstneho obdobia. Popretkávajme ho modlitbou, ako to vidíme v živote Ježiša Krista. 
On nezostal bývať na púšti, vrátil sa medzi ľudí, aby im hlásal evanjelium. A predsa aj potom vyhľadával 
miesta samoty  pre dôvernú modlitbu s Otcom. Nedokážeme realizovať všetko a naraz. Potrebujeme dozrieť, 
duchovne vyrásť, zakoreniť sa v Bohu. Boh nechce, aby sme zostali na púšti. Sme povolaní pre vzťahy medzi 
ľuďmi v spoločnosti, ale predsa nezabúdajme na chvíle samoty, aby sme precítili  Božiu zamilovanosť a 
upevňovali vzťahy s Ním.   

V pôstnom období nám Boh pripomína: „Môžeš začať odznova“. Toto nech je pôstny program na 
osobnej i spoločenskej duchovnej úrovni.  
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 
 

SPOLOČNÁ MODLITBA V RODINE 
Modlitbu často pripodobňujeme dýchaniu. Bez dýchania človek nemôže žiť. Pohyb, práca, šport 

i spánok závisia od zdravého pravidelného dýchania. Modlitba je dýchanie duše. Bez nej človek hynie 
duchovne. Od modlitby závisí aj všetka ostatná činnosť lásky. Ako dýchanie podobne aj modlitba je 
nepretržitá činnosť. Modlitbou vypĺňame celý náš život. Na modlitbu využívame každú vhodnú príležitosť, 
napríklad cestovanie, pobyt v prírode, voľný čas a pod. V rôznych životných situáciách volíme primeraný 
spôsob modlitby. 

Modlitba je neodmysliteľnou súčasťou rodinného života v kresťanskej rodine. Bez nej si sotva vieme 
predstaviť veriacu rodinu. Nejde iba o osobnú modlitbu jednotlivých členov domácnosti, ktorá je tiež veľmi 
potrebná, ale máme na mysli modlitbu rodiny, ako celku. Rodina je aj malým modlitbovým spoločenstvom. 
Rodina utvára spoločenstvo s Bohom. Spoločne Boha chváli, ďakuje mu, prosí ho o všetko, čo potrebuje a ho 
aj odprosuje vo svojich slabostiach a poblúdeniach. 

Každá spoločná modlitba a v prvom rade spoločná modlitba v rodine stmeľuje ľudí vedno a prehlbuje 
v nich cit pre spoločenstvo a vzájomnú spoluprácu. Vychováva ich pre otvorenosť jedného k druhému 
a utvrdzuje v povedomí, že sú jedna rodina, i jedna Cirkev. Spoločenstvo modlitby je dušou každej rodiny 
či  spoločenstva. 

Pre kresťanskú rodinu je modlitba prvoradým a základným prejavom jej života. O modlitbe rodiny 
hovorí sv. Ján Pavol II. v apoštolskej exhortácii Familiaris consortio takto: „Rodinná modlitba má svoje 
charakteristické znaky. Je to spoločná modlitba manžela a manželky, rodičov a detí. Spoločenstvo v modlitbe 
je súčasne plodom a požiadavkou onoho spoločenstva, ktoré sa utvorilo sviatosťou krstu a manželstva. 
Najmä na členov kresťanskej rodiny sa môžu vzťahovať slová, ktorými Pán Ježiš sľubuje svoju prítomnosť: 
„A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho 
Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi 
nimi“ 

Nič nie je tak potrebné pre rodinu ako spoločná modlitba. Pri nej celá rodina vedie dôverný rozhovor 
s Bohom, v radosti ho chváli, v šťastí mu ďakuje, v trápeniach a v úzkostiach prosí a v poblúdení odprosuje. 
Ježiš je pri modlitbe s nami. Skrze neho sa prihovárame k Otcovi. On sám si to želá. Modlitba je zároveň aj 
najlepší vychovávateľ, prostriedok zjednotenia, opora a sila rodiny. Rodina ju potrebuje ešte viac ako prácu. 
Bez modlitby sa naozaj v rodine kresťansky žiť nedá. 

Kresťanská rodina sa má často zhromažďovať na spoločnú modlitbu a organizovať si ju podľa 
najrozmanitejších potrieb a situácií. Okrem ranných a večerných modlitieb rodiny sa veľmi odporúčajú aj 
domáce bohoslužby slova: čítanie Božieho slova a rozjímanie o ňom, pobožnosti k Božskému Srdcu 
Ježišovmu a zasvätenie sa mu, ako aj rôzne formy úcty k Panne Márii. Dôležité miesto v kresťanskej rodine 
má modlitba pri stolovaní pred jedlom a po jedle. Aj pri spoločnej rodinnej modlitbe je potrebné dávať pozor 
na dĺžku modlitby a jej obsah a prispôsobiť ju veku dieťaťa. 

Svätá nazaretská rodina, Ježiš, Mária a Jozef, bola rodinou modlitby. Treba sa nám od nej učiť tomuto 
umeniu kresťanského života v našich rodinách. Len spoločnou modlitbou sa stanú naše rodiny domácimi 
svätyňami – miestom oslavy Boha a posväcovania sa.                                            zdroj: archív autora  

  



 


