
 

FARSKÉ OZNAMY (28.3.2021 – 4.4.2021) 
NEDEĽA UTRPENIA PÁNA - KVETNÁ 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 
29.3.2021 

PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA 
+ Jozef, Michal Michalčík 

a deti 
BPZ pre rod. č. 436 

(Lokca) 

UTOROK 
30.3.2021 

UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA 
18:00 omša - vysielaná 

+ Milan Lipničan 
+ Jozef a Terézia Remko 

(Lokca) 

STREDA 
31.3.2021 

STREDA VEĽKÉHO TÝŽDŇA 
+ Helena, Vendelín, Jozef 

a Filip Bakaľa 
+ Jozef Bakoš a + z rod. 
Bakoš a Gemeľa (Lokca) 

ŠTVRTOK 
1.4.2021 

ZELENÝ ŠTVRTOK 
PÁNOVEJ VEČERE 

18:00 omša - vysielaná 
BPZ pre kňazov, kt. 

pôsobili v Lokci 

+ kňazov, kt. pôsobili v 
Lokci 

PIATOK 
2.4.2021 

VEĽKÝ PIATOK - 
- SLÁVENIE UTRENIA A  

SMRTI PÁNA 

7:00 Ranné chvály–vysiel. 
10:30 KC - vysielaná 

15:00 obrady - vysielané 
*** 

SOBOTA 
3.4.2021 

BIELA SOBOTA 
VEČER  

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA 

7:00 Ranné chvály–vysiel. 
19:30 omša - vysielaná 

*** 

NEDEĽA 
4.4.2021 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - 
- NEDEĽA PÁNOVHO 
ZMŔTVYCHVSTANIA 

9:00 omša - vysielaná 
za ľud farnosti 

13:00 pobožnosť – vysiel. 

+ František a Michal 
(Lokca) 

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. 
4. V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť sviatosti zomierajúcemu. 
5. Ak potrebujete niečo vybaviť na farskom úrade, najprv sa prosím skontaktujte telefonicky na č. 043/559 

12 26. 
6. Duchovný program počas Veľkonočného trojdnia, ktorý bude vysielaný, si pozorne pozrite v tabuľke. 
7. Krížová cesta bude vysielaná dnes o 13:00 hod a na Veľký piatok o 10:30 hod.  
8. Minulú nedeľu sa pri zbierke na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom vyzbieralo 

a odoslalo 800,- €. Všetkým darcom srdečné PBZ.  
9. Dnes po skončení krížovej cesty budú otvorené obidva kostoly, kde si budete môcť počas prechádzky do 

prírody zobrať požehnané bahniatka. 
10. Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Prísny pôst znamená jeden raz 

dosýta sa najesť a dva razy niečo zajesť, ale bez mäsa. Tento prísny pôst viaže všetkých od 18. do 60. 
roku života. V tento deň sa zároveň zdržiavame mäsitého pokrmu, ktoré nemožno nahradiť iným 
skutkom pokánia. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života až do svojej 
smrti. Je veľmi užitočné, aby sme pôst od mäsa predĺžili až do Veľkonočnej vigílie.  

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

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



11. Tento týždeň sa končí pôstne obdobie a tým aj pôstna aktivita. Vytrvajme v tieto posledné dni pôstu 
v čítaní Sv. písma. Od Veľkého piatku začína Novéna k Božiemu milosrdenstvu ako príprava na 
sviatok Božieho milosrdenstva, preto vám ponúkame texty novény, ktoré nájdete na našej farskej 
stránke, aby sme takto pokračovali v spoločnej modlitbe v rodine. Po skončení sviatku Božieho 
milosrdenstva vám ponúkneme rozpis čítania Sv. písma, aby sme mohli počas Veľkonočného obdobia 
dočítať 2. knihu Samuelovu.. 

12. Pre deti dávame tiež do pozornosti nedeľné bulletiny,  ktoré sú zverejnené na webstránke farnosti. 
Vypracované bulletiny môžete poslať na farský mail a pripíšte meno a adresu dieťaťa. 

13. Takisto vám dávame do pozornosti krátke videá a článok na našej web stránke, ako duchovne prežiť 
Veľkonočné trojdnie počas pandémie. 

14. Spišský diecézny administrátor, Mons. Ján Kuboš, bude sláviť Veľkonočné trojdnie v Konkatedrále 
Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. Tieto prenosy bude možné sledovať na Youtube kanáli 
Rímskokatolícka farnosť Poprad. 

15. Chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli a prispievajú na potreby kostola aj počas pandémie. PBZ.  
 

OHLÁŠKY PRED PRIJATÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA 
 Richard Romaňák, syn Ľubomíra a Jany rod. Janšovej, bývajúci v Lokci 

a Žaneta Fuckuláková, dcéra Františka a Márie rod. Brnkaľákovej, bývajúca v Babíne (2x). 
 

SPÁSA ČLOVEKA V BEZMOCNOSTI BOHA 
Bohoslužba slova Kvetnej nedele ponúka v tomto liturgickom roku opis Pánovho umučenia podľa 

Marka (14, 1 - 15, 47). 
Štyri evanjeliá ponúkajú štyri rôzne spôsoby teológie kríža. Evanjelista Marek vnáša do smrti Ježiša 

na kríži najviac prvkov škandálu. Tajomstvo trpiaceho Pánovho služobníka ponúka bez akejkoľvek okrasy 
s tvrdými zobrazeniami reality bolesti a utrpenia.  

V dome Šimona Malomocného v Betánii sa odohráva jediné nežné gesto lásky voči osobe Ježiša 
Krista. Neznáma žena mu pomaže hlavu vzácnym nardovým olejom. Pomazaním prorocky oznámi Ježišovu 
smrť. Od tej chvíle sa Boží Syn stretne so zradou, opustením, zapretím, výsmechom, ponížením, odsúdením 
a smrťou.    

Markov opis Ježišovho umučenia je príbehom pozbavenia: priateľov, slobody, dôstojnosti, 
spravodlivosti, šiat, prítomnosti Otca, života... Evanjelista zobrazuje Krista v úplnej izolácii obkolesený 
nástrojmi mučenia: kríž, klince, nádoba s octom. 

V príbehu  umučenia Pána Ježiša nám Boh ponúka spásu cez bezmocnosť svojho Syna odsúdeného 
na smrť. Boh sa rozhodol zachrániť človeka nie silou, ale slabosťou. Podľa nášho uvažovania, keby zostúpil 
z kríža, konečne by preukázal, že je Boh, zahanbil by tých, čo ho potupovali a neverili mu. On však zomrel 
na kríži a zdalo sa, že je po všetkom. Posledným odkazom Ukrižovaného je výkrik: „Bože môj, Bože môj, 
prečo si ma opustil?“  Snáď už aj Boží Syn sa zmieril so svojím koncom a dáva za pravdu svojím žalobcom?  
V tom okamihu sa neočakávane rodí viera. Rímsky vojak, ktorý vidí jeho smrť, vyznáva: „Tento človek bol 
naozaj Boží Syn.“ To platí aj pre náš život. Iste, bolesť zostáva bolesťou, smrť zostáva smrťou. Ale ak Boží 
Syn trpel a zomrel, znamená to, že žiadne utrpenie nie je opustené a dokonca umieranie v sebe skrýva zmysel.  
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 
 

BLÍŽI SA VEĽKÝ TÝŽDEŇ: VŠETKO, ČO BY SME MALI O ŇOM VEDIEŤ 
Katolíci (a mnohí kresťania) majú každý rok pred Veľkonočnou nedeľou špeciálne tradície a 

pobožnosti, ktoré im pomáhajú vstúpiť do umučenia, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Je to mimoriadne 
obdobie roka, ktoré vrcholí najväčším sviatkom v cirkevnom kalendári. 

Každé slávenie počas tohto „Veľkého týždňa“ má svoje vlastné zameranie a liturgické zvyky. 
Prinášame vám základné body, na ktoré sa môžete tešiť počas týždňa, ktorý predchádza Veľkonočnej nedeli. 
Kvetná nedeľa 

Tento deň slávnostne otvára Svätý týždeň triumfálnym vstupom Ježiša do Jeruzalema. V evanjeliách 
Ježiš prichádza do mesta sediac na oslovi a ľudia pred neho kladú palmové ratolesti s radostným zvolaním: 
Hosana! Na svätej omši v tento deň zhromaždenie prežíva túto udalosť slávnostnou procesiou s požehnaním 
ratolestí, palmových alebo z iných stromov, u nás najčastejšie bahniatok. Ratolesti uchovávané doma 



pripomínajú veriacim Kristovo víťazstvo, ktoré slávili procesiou. V tento deň sa číta alebo spieva príbeh 
umučenia (pašie). 
Pondelok 

V tento deň zvyčajne nemáme žiadnu špeciálnu liturgiu, ale v príbehu Veľkého týždňa Ježiš 
navštevuje svojich priateľov v Betánii a Mária ho pomaže vzácnym olejom, pripraviac ho tak na jeho pohreb. 
Utorok 

V týždni sa blížime k Ježišovmu umučeniu a v tento deň sa liturgia zameriava na Ježiša, ktorý 
predpovedá Judášovu zradu a Petrovo zapretie. 
Streda 

Deň pred zradením Ježiša navštívi Judáš veľkňazov v chráme a sľubuje, že im Ježiša vydá výmenou 
za 30 strieborných. Tento deň sa v angličtine tradične nazýva „Spy Wednesday“ (spy – špión) v súvislosti so 
„špiónom“ alebo „zradcom“ Judášom. Veľa farností a náboženských komunít oslavuje v tento večer 
špeciálnu večernú modlitbu známu ako Tenebrae (z latinčiny „rastúca temnota“), počas ktorej sa čítajú 
biblické pasáže pašií a po každom čítaní sa zhasína sviečka, až kým nie je kostol alebo kaplnka v úplnej tme. 
Zvyk považovať stredu za pôstny deň vychádza práve z toho, že streda je dňom, kedy sa Judáš sprisahal 
s veľkňazmi. 
Zelený štvrtok 

V tento deň biskup slávi spolu s kňazmi z diecézy Omšu svätenia olejov, v ktorej svätí krizmu 
a požehnáva ostatné oleje.  

Svätou omšou slávenou vo večerných hodinách na Zelený štvrtok Cirkev vstupuje do Veľkonočného 
trojdnia a spomína na tú Poslednú večeru, pri ktorej Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, v bezhraničnej láske 
k svojim, čo boli vo svete, obetoval Bohu Otcovi svoje telo a krv pod spôsobmi chleba a vína, podal ich 
apoštolom, aby jedli, a prikázal im, ako pokračovateľom vo svojom kňazstve, aby prinášali obetu. 

Počas oslavnej piesne Sláva Bohu na výsostiach, podľa miestnych zvyklostí, zvonia zvony. Keď sa 
oslavná pieseň dospieva, odmlčia sa až do Sláva Bohu na výsostiach na Veľkonočnú vigíliu. 

Témou tohto dňa je ustanovenie Eucharistie a sviatosti kňazstva. V angličtine sa tento deň tiež nazýva 
„Maundy Thursday“ v súvislosti s „mandatum“, Ježišovým prikázaním milovať sa navzájom, čoho 
symbolom je umývanie nôh apoštolom. Často toto gesto celebrant pri sv. omši v tento deň zopakuje. Na záver 
sv. omše sa Eucharistia prenesie z kostola a umiestni sa na samostatný bočný oltár na súkromnú adoráciu na 
pamiatku Ježišovej agónie v záhrade, ktorú prežíva tej noci. 
Veľký piatok 

Cirkev v tento deň podľa pradávnej tradície neslávi Eucharistiu; sväté prijímanie sa veriacim dáva 
jedine v slávení Pánovho umučenia a smrti. Ježiša dnes predvedú pred Pontského Piláta a odsúdia na smrť. 
Berie svoj kríž a je ukrižovaný na Kalvárii. Spomienka na Kristovo Umučenie sa zvyčajne slávi medzi 12:00 
a 15:00 hod. Na začiatku obradov kňaz padne na tvár. Táto prostrácia vyjadruje jednak pokorenie 
„pozemského človeka“ a jednak žiaľ a bolesť Cirkvi. Počas obradov veriaci počúvajú pašie, uctia si kríž a 
prijímajú sv. prijímanie z hostií, ktoré boli premenené na Zelený štvrtok. Špeciálna zbierka na Veľký piatok 
ide na podporu cirkvi vo Svätej zemi. Veľký piatok je dňom prísneho pôstu a odriekania pre všetkých 
katolíkov. 
Biela sobota 

Na Bielu sobotu Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpení a smrti, ako aj o 
zostúpení k zosnulým a modlitbami a pôstom očakáva jeho zmŕtvychvstanie. Špeciálna zbierka na Bielu 
sobotu pri Božom hrobe ide na podporu cirkvi vo Svätej zemi. Svätá omša sa neslávi až do večernej 
veľkonočnej vigílie, ktorá sa začína potme a končí vo svetle Kristovho vzkriesenia. Aleluja a spev Sláva 
Bohu na výsostiach sa do liturgie vracajú a kostolné zvony, ktoré počas pôstu mlčali, sa radostne rozoznejú. 

Veľkonočná vigília sa slávi takto: Po obrade svetla a veľkonočnom chválospeve (prvá časť vigílie) 
svätá Cirkev rozjíma o divoch, ktoré Pán Boh konal pre svoj ľud od začiatku (druhá časť vigílie, liturgia 
slova) až do chvíle, keď je so svojimi novými členmi zrodenými v krste (tretia časť) pozvaná k sviatostnému 
stolu, ktorý Pán pripravil Cirkvi ako pamiatku svojej smrti a zmŕtvychvstania, až kým nepríde (štvrtá časť). 
Počas tejto sv. omše sa obnovujú krstné sľuby a všetci prítomní sú pokropení svätenou vodou. 



Veľkonočná nedeľa 
Kristus vstal z mŕtvych! Radostný deň Veľkej noci, najdôležitejší a najväčší Sviatok Cirkvi. 

Veľkonočnou nedeľou sa začína 50-dňové Veľkonočné obdobie, počas ktorého majú katolíci povinnosť 
aspoň raz prijať sv. prijímanie.                        zdroj: zastolom.sk 
 

PREDSEDA KBS:  
IGNOROVANIE POŽIADAVIEK CIRKVI SA STALO NEUDRŽATEĽNÉ 

Výkonná moc v krajine obmedzila náboženskú slobodu neprimeraným spôsobom. Predseda 
Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský to dnes (piatok 26.3.2021) napísal ministrovi 
financií a poverenému ministrovi zdravotníctva Eduardovi Hegerovi. „Ignorovanie zásadných požiadaviek 
Cirkvi sa stalo neudržateľné. Je zbytočné rozoberať, pod akým tlakom sme celé mesiace - od ľudí, ktorí si 
žiadajú aspoň najzákladnejšiu duchovnú starostlivosť. Takú, ktorá sa jednoducho nedá poskytnúť cez 
televízor," zdôraznil arcibiskup Zvolenský. List predsedu KBS, za ktorým stoja všetci slovenskí biskupi, 
prinášame v plnom znení. 

Vážený pán minister, 
už rok robíme, čo je v našich silách, aby sme štátu pomohli v zápase s pandémiou. 
Naše doterajšie prosby o najzákladnejší priestor pre duchovnú službu nepriniesli žiaden výsledok. 

Osobné stretnutie s pánom premiérom sa neuskutočnilo pre politické problémy. 
Výkonná moc v krajine obmedzila náboženskú slobodu neprimeraným spôsobom. Kým lekári a vedci 

v konzíliách majú pre legitímne prejavy náboženskej slobody aj vo výnimočnom stave pochopenie, tieto sa 
pravdepodobne stali predmetom na výmenu pri politických súbojoch. 

Vydržali sme aj neadekvátne obmedzenia a spôsoby zaobchádzania, lebo sme chceli (a stále chceme) 
podržať krajinu v boji. "Spolu to zvládneme" sme nepokladali len za prázdne heslo. Rok sme sa zdržali 
akýchkoľvek kritík, hoci nás viacero komunikačných prejavov, ktorých sme boli svedkami, mrzelo. 

Ignorovanie zásadných požiadaviek Cirkvi sa však stalo neudržateľné. Je zbytočné rozoberať, pod 
akým tlakom sme celé mesiace - od ľudí, ktorí si žiadajú aspoň najzákladnejšiu duchovnú starostlivosť. Takú, 
ktorá sa jednoducho nedá poskytnúť cez televízor. Tíšime, upokojujeme, zmierňujeme, kde sa dá. 

Štát ale neustále predlžuje úplný lockdown náboženského života - a tak ľudia síce bez ťažkostí môžu 
stáť vedľa seba v doprave, v obchodoch, na výdajných miestach akéhokoľvek tovaru, pri výrobných linkách 
či v radoch na testovanie, ale do kostola a ani na sväté prijímanie už mesiace legálne prísť nemôžu. Z týždňa 
na týždeň na našu adresu rastú výzvy vzoprieť sa neprimeranosti opatrení. 

Nesieme zodpovednosť za veriacich a nechceme dopustiť, aby ich ohrozilo brachiálne vynútenie 
obmedzení. Dôrazne však nesúhlasíme s nadmerným zasahovaním štátu do náboženského života v krajine a 
sme presvedčení, že dochádza k neadekvátnemu obmedzeniu náboženskej slobody, ktorá má byť - v 
príslušnej miere - rešpektovaná aj vo výnimočnom stave. 

Chceli sme sa vyhnúť sporom a dúfali sme v ústretovosť štátu. 
Vážený pán minister, napríklad včera sme zareagovali aj na Vašu ostatnú výzvu pomôcť seniorom s 

registráciou na očkovanie: Katolícka charita zriadila bezplatné číslo s rozsiahlym tímom ľudí v pozadí: 
kresťanské spoločenstvá mladých sa aktivizujú po celom území Slovenska. Viete, že naši kňazi a rehoľníci 
vytrvalo pomáhajú v nemocniciach. Stojíme pri ľuďoch, ktorí sú pandémiou najviac zasiahnutí. No 
odmietnutie garantovania ešte aj individuálnej pastorácie - a aspoň minimálnej, presnými pravidlami 
stanovenej možnosti verejných bohoslužieb, je pre nás veľkým sklamaním. 

Pritom naši susedia vôbec nemajú plošné zákazy bohoslužieb. Je známe, že vo viacerých krajinách 
sveta už súdy vyhlásili zásahy výkonnej moci štátu do náboženskej slobody za nezákonné či neprimerané. 
Naposledy v Škótsku. Hoci sme z našej strany neiniciovali kroky takouto cestou, naliehavo žiadame, aby 
Slovensko primerane rešpektovalo náboženskú slobodu a bralo ohľad na duchovné potreby svojich 
obyvateľov. 
Mons. Stanislav Zvolenský, Bratislavský arcibiskup-metropolita, predseda KBS                   zdroj: tkkbs.sk 


