
 

FARSKÉ OZNAMY (5.4.2021 – 11.4.2021) 
              VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA 

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 
5.4.2021 

VEĽKONOČNÝ PONDELOK 
9:00 omša - vysielaná 

BPZ pre Janku Badarovú 
poď. za 35 r. manželstva 

Rudolfa a Aleny 

UTOROK 
6.4.2021 

VEĽKONOČNÝ UTOROK  
18:00 omša - vysielaná 
+ Ignác, Terézia a Žofia 

+ Mária a Ondrej Gemeľa a 
deti (Lokca) 

STREDA 
7.4.2021 

VEĽKONOČNÁ STREDA  
18:00 omša - vysielaná 
+ Anton a Agnesa Lokaj, 

Marek a rodičia 
+ Milan (Lokca) 

ŠTVRTOK 
8.4.2021 

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK 
18:00 omša - vysielaná 
+ Štefan, Helena a Július 

+ Stanislav a rodičia 

PIATOK 
9.4.2021 

VEĽKONOČNÝ PIATOK 
18:00 omša - vysielaná 

+Jozef a Mária Ošťadnický 
Milan a Marek 

+ Alojz a Anna Vráb 

SOBOTA 
10.4.2021 

VEĽKONOČNÁ SOBOTA 
7:00 omša - vysielaná 

BPZ pre Danielu (50 r. ž.) 
na úmysel darcu 

NEDEĽA 
11.4.2021 

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  
NEDEĽA BOŽIEHO 
MILOSRDENSTVA 

9:00 omša - vysielaná 
za ľud farnosti 

13:00 pobožnosť – vysiel. 
BPZ pre rod. Kulinovú 

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. Ak potrebujete niečo vybaviť na fare, najprv sa prosím skontaktujte telefonicky na č. 043/559 12 26. 
5. Kto by potreboval prijať sviatosť zmierenia, nech sa skontaktuje telefonicky, mailom alebo cez 

facebook.  
6. Kostoly na súkromnú modlitbu budú otvorené: 

 Lokca: pondelok 10:30 – 12:00, utorok až piatok 15:00 – 17:00 
 Ťapešovo: pondelok 11:00 – 12:00, streda a piatok 16:00 – 17:00 

7. Presné znenie vyhlášky o súkromnej modlitbe v kostole a individuálnej pastoračnej službe nájdete na 
webstránke farnosti. 

8. Dnes poobede bude o 13:00 hod vysielaná pobožnosť.   
9. Dnes po skončení pobožnosti budú otvorené obidva kostoly pre súkromnú modlitbu do 15:00 hod. 
10. Dňa 24.4.2021 bol naplánovaný kurz formácie pre mimoriadnych vysluhovateľov sv. prijímania, na ktorý 

boli prihlásení aj muži z našej farnosti. Kvôli pretrvávajúcej pandémii sa kurz presunul na jeseň. Napriek 
tomu diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš umožnil všetkým prihláseným rozdávať sv. prijímanie od 

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

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



Veľkej noci. V našej farnosti sa ďaľšími rozdávateľmi sv. prijímania stali: Ján Feja, Lukáš Majda; 
v Ťapešove Jaroslav Žofaj. 

11. V stredu Veľkého týždňa sme ukončili pôstnu aktivitu a dočítali sme 1. knihu Samuelovu. Od 
Veľkého piatku sa modlíme Novénu k Božiemu milosrdenstvu pred sviatkom Božieho milosrdenstva. 
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do pôstnej aktivity. Rovnako sa chcem poďakovať 
aj deťom, ktoré posielali krásne vymaľované zastavenia krížovej cesty. 

12. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri vytvorení Božieho hrobu. 
13. Chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli na potreby kostola aj počas pandémie. PBZ.  
14. Od Nedele Pánovho zmŕtvychvstania, čiže od dnes, začína Veľkonočné obdobie. Počas Veľkonočného 

obdobia sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme mariánsku antifónu Raduj sa, nebies Kráľovná. 
 

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 (3x). 
 

 

Milí farníci  

Udalosť veľkonočného rána je najradostnejšia správa,  
akú môže tento svet počuť práve v tieto dni. 

Ježiš zvíťazil nad hriechom, chorobou, strachom a hlavne nad smrťou. 

Prajeme vám, aby váš život bol preniknutý veľkonočnou radosťou a nádejou.  
Vaši duchovní otcovia. 

  



KRISTUS AKO RIEŠENIE OTÁZKY ZMYSLU ŽIVOTA 
Evanjeliový úryvok nedele Pánovho zmŕtvychvstania (Mk 16, 1 – 8) podáva príbeh, v ktorom mladík 

v bielom rúchu oznamuje Pánovo vzkriesenie. Posiela ženy, aby oznámili učeníkom, že Pán Ježiš ich čaká v 
Galilei. 

V biblickej a liturgickej tradícii je Veľká noc matkou všetkých sviatkov, pretože dáva pôvod všetkým 
ostatným sviatkom a a celému liturgickému roku. Dáva zmysel celej kresťanskej viere, ako to vystihlo 
apoštol Pavol: „Ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera.“ (1 Kor 
15, 14) 
Noc Mesiáša 

Veľkonočná vigília sa slávi po súmraku, tzn. podľa biblického počítania už začala nedeľa. Kresťania 
volajú túto vigíliu veľkou nocou, čo sa stal názov pre celé kresťanské sviatky. V židovskej tradícii sa hovorí 
o štyroch nociach. Prvá noc je tá, keď Boh stvoril svet. Svet bol ponorený do chaosu a zmätku a Pánove slovo 
bolo svetlom. Druhá noc je spojená s patriarchom Abrahámom. Je to noc obetovania a záchrany jeho syna 
Izáka. Tretia noc je udalosť vyslobodenia Izraelitov z Egypta. Boh v noci vyviedol židovský národ z otroctva 
do slobody. Štvrtá noc bude nocou Mesiáša, ktorý príde v plnosti času.  Ako kresťania veríme, že táto štvrtá 
noc má svoje naplnenie v osobe Ježiša Krista. Je to noc, v ktorej nás Boží Syn oslobodzuje od každého 
strachu, ktorý zotročujú človeka, predovšetkým od hriechu a smrti.  
Kristus - Svetlo 

Evanjelista Marek necháva zaznievať príbeh o Ježišovom zmŕtvychvstaní (Mk 16, 1 – 8) do atmosféry 
plnej paradoxov. Učeníci sa v Getsemanskej záhrade zo strachu rozutekali a ponechali Ježiša samotného, 
jeden z apoštolov ho zradil, ďalší zaprel. Zomrel opustený na kríži. Práve týmto učeníkom prostredníctvom 
žien vzkriesený Pán odkazuje, že na nich čaká v Galilei. Je to Boh, ktorý nikdy „neláme palicu“ nad 
človekom, ale stále k nemu prichádza so svetlom pravdy, slobody, lásky a odpustenia. Veľkonočná nedeľa 
nie je zidealizovaním života. Kristus vstúpil do nášho sveta poznačeného problémami a biedami. V tomto 
živote je potrebné hľadať vzkrieseného Pána, ktorý nám ponúka seba samého ako svetlo – ako riešenie otázky 
zmyslu nášho života.  
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 
 

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 
Medzi rôznymi formami pobožnosti, ktoré nám zanechala sv. Faustína, zaujíma osobitné miesto 

sviatok Božieho milosrdenstva. Vyplýva to nie natoľko z počtu zjavení, ktoré mu boli venované, ako skôr z 
množstva prisľúbení, ktoré Ježiš spojil so slávením tohto sviatku.  

V pondelok vo Veľkom týždni 17. apríla 1933 dal Ježiš sv. Faustíne poučenie, akým spôsobom sa má 
uctievať jeho milosrdenstvo, a opísal jej úlohu, ktorú má splniť na sviatok Božieho milosrdenstva – prejsť 
celý svet a privádzať zomdlené duše k prameňu jeho milosrdenstva.  

Keď už bol obraz Božieho milosrdenstva takmer dokončený, uskutočnilo sa výnimočne dôležité 
zjavenie, ktoré zohralo dôležitú úlohu v stvárňovaní pobožnosti. Spasiteľ opäť vyjadril veľkú túžbu, aby sa 
v prvú nedeľu po Veľkej noci slávil sviatok milosrdenstva. V ten deň sa má z kazateľníc ohlasovať chvála 
Milosrdenstva, ktoré nezastaví nijaká ľudská bieda. Počas tohto zjavenia Ježiš po prvý raz vyslovil veľký 
prísľub spojený so slávením sviatku Milosrdenstva : „Kto v tento deň pristúpi k prameňu života, dosiahne 
úplné odpustenie hriechov a trestov.“   

28. apríla 1935, na Bielu nedeľu, čiže v prvú nedeľu po Veľkej noci, počas slávnostnej pobožnosti v 
Ostrej Brame, kde bol vystavený obraz Božieho milosrdenstva, keď kňaz vzal Oltárnu sviatosť, aby ňou 
požehnal ľud, videla sestra Faustína Ježiša v rovnakej podobe, v akej bol na obraze. Spasiteľ udelil ľudu 
požehnanie a lúče milosrdenstva sa rozliali na celý svet. Po chvíli svätica počula slová : „Ten sviatok vyšiel 
z vnútra môjho milosrdenstva a je potvrdený v hlbinách môjho zľutovania. Obdrží ho každá duša, ktorá 
verí a dôveruje môjmu milosrdenstvu.“ Prostredníctvom apoštolky Božieho milosrdenstva odkázal všetkým 
ľuďom, osobitne hriešnikom, aby sa nebáli priblížiť sa k nemu.  



3. apríla 1937, na vigíliu Bielej nedele, sa Ježiš obrátil na Faustínu so žiadosťou, aby tlmočila jeho 
veľkú túžbu kňazovi, aby na sviatok Božieho milosrdenstva povedal kázeň o jeho nepochopiteľnom 
milosrdenstve. V ďalší deň Ježiš po tretí raz vyslovil osobitný prísľub – spojený so sviatkom Milosrdenstva, 
podľa ktorého každý, kto sa vyspovedá a pristúpi ku svätému prijímaniu na sviatok Milosrdenstva, získa 
úplné odpustky.  

Posledné zjavenie týkajúce sa sviatku Božieho milosrdenstva sa odohralo na konci januára 1938. Ježiš 
požiadal svoju dôverníčku, aby povedala ostatným, že sviatok Božieho milosrdenstva vytryskol z jeho vnútra 
pre potechu celého sveta. 

Deviatnik 
Sviatku Božieho milosrdenstva má podľa zjavení sestre Faustíne predchádzať deviatnik, ktorý sa má 

začať na Veľký piatok. Ježiš dvakrát vyjadril želania, aby sa jeho snúbenica deväťdňovou pobožnosťou 
pripravila na túto slávnosť. Svätica nám zanechala prísľuby Spasiteľa určené všetkým veriacim, ktoré 
vyjadrujú slová : „V tejto novéne udelím dušiam všetky milosti.“  

S plnou vážnosťou treba zdôrazniť, že vo svetle posolstva sv. Faustíny Ježišovou vôľou bolo, aby 
sviatok Božieho milosrdenstva predchádzala novéna pozostávajúca z korunky k Božiemu milosrdenstvu. Na 
jej odriekanie sú totiž viazané mimoriadne prisľúbenia. Hoci výsadným časom na jej modlenie sú dni medzi 
Veľkým piatkom a sviatkom Božieho milosrdenstva, rovnako sa možno novénu modliť aj v inom čase. Ak 
bude táto modlitba vychádzať z dôvery potvrdenej skutkami milosrdenstva, stane sa skutočným prejavom 
pobožnosti. 

Dejiny sviatku 
Na Bielu nedeľu 16. apríla 1944 sa v Krakove – Lagiewnikách po prvý raz slávnostne slávil sviatok 

Božieho milosrdenstva. V tento deň krakovský spovedník apoštolky Božieho milosrdenstva o. Józef Andrasz 
vykonal posviacku druhého obrazu Najmilosrdnejšieho Spasiteľa, ktorý namaľoval Adolf Hyla pre kláštornú 
kaplnku.  

Sviatok Božieho milosrdenstva si vďaka rozbehnutým aktivitám skutočne získaval čoraz väčšie 
uznanie. Arcibiskup Eugeniusz Baziak v mene kardinála Adama Sapiehu 14. mája 1951 udelil na sedem 
rokov úplné odpustky veriacim, ktorí navštívia na Bielu nedeľu kláštor v Lagiewnikách, čo prispelo k ešte 
väčšiemu rozkvetu úcty k Božiemu milosrdenstvu.  

Tento živý rozvoj prerušil dekrét Svätého ofícia z 19. novembra 1958 adresovaný biskupom a všetkým 
rehoľným predstaveným v ktorom stálo: „Sviatok Božieho milosrdenstva sa nebude ustanovovať.“ O štyri 
mesiace neskôr bola podpísaná Notifikácia Svätého ofícia, ktorá zakazovala šírenie úcty k Božiemu 
milosrdenstvu vo formách, ktoré predložila sestra Faustína.  

Až odvolanie spomenutého dokumentu v r. 1978 znamenalo novú etapu v dejinách úsilia o sviatok 
Božieho milosrdenstva.  

23. marca 1993 poľskí biskupi poslali Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II. Prosbu o ustanovenie sviatku 
Božieho milosrdenstva.  

Korunou úsilia o zavedenie sviatku Božieho milosrdenstva v celej Cirkvi, ktoré trvalo niekoľko 
desaťročí, bola kanonizácia sestry Faustíny. Nie náhodou sa podľa želania Svätého otca, podobne ako 
beatifikácia v roku 1993, konala na Druhú veľkonočnú nedeľu. Počas kanonizačnej homílie pápež oznámil, 
že odteraz sa v celej Cirkvi bude tento deň nazývať Nedeľa Božieho milosrdenstva. 5. mája 2000 nadobudlo 
pápežovo rozhodnutie právnu formu. Tak sa splnila vrúcna túžba sestry Faustíny a miliónov ľudí modliacich 
sa za zavedenie sviatku Božieho milosrdenstva v celej Cirkvi. 

zdroj: boziemilosrdenstvo. sk 
 
 


