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

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

FARSKÉ OZNAMY (15.8.2021 – 22.8.2021) 

20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
16.8.2021 

Sv. Štefana Uhorského 
ľub. spomienka 

*** *** 

UTOROK 
17.8.2021 

Utorok 20. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
BPZ pre rod. 

prvoprijímajúcich detí 

16:30 
na úmysel kňaza 

STREDA 
18.8.2021 

Sv. Heleny 
ľub. spomienka 

7:00 
na úmysel kňaza 

*** 

ŠTVRTOK 
19.8.2021 

Štvrtok 20. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
na úmysel kňaza 

16:30 
na úmysel kňaza 

PIATOK 
20.8.2021 

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa 
Cirkvi, spomienka 

7:00  
na úmysel kňaza 

*** 

SOBOTA 
21.8.2021 

Sv. Pia X., pápeža 
spomienka  
 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

15:00 
za mladomanželov 

*** 
18:00 

BPZ pre členov ruže  
sv. Pia X. 

NEDEĽA 
22.8.2021 

21. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
na úmysel kňaza 9:00 

poď. za 50. r. manžel.  
Jozefa a Márie 10:30 

za ľud farnosti 

1. Aktuálne opatrenia: Skupina Základ má v interiéri kostola obmedzené sedenie na 75 percent 
kapacity. Tí, ktorí sa nedostanú do vnútra kostola, môžu byť prítomní v okolí kostola, a tak sa 
zúčastniť na sv. omši. 

2. Prosíme o dodržiavanie protipandemických opatrení: R-O-R (rúška-odstupy-ruky).  
3. P. farár má nasledujúci týždeň dovolenku, preto sú sv. omše pomenené. Zastupovať ho bude 

výpomocný duchovný o. Milan. V prípade pohrebu alebo zaopatrenia chorého volajte na t. č. 
043/559 12 26 alebo 0948 607 070.  

4. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 13: vedúca p. Poláková Alena. PBZ 
5. Spišská katolícka Charita organizuje počas leta zbierku školských pomôcok pre núdzne rodiny. 

Školské pomôcky môžu byť nové, ale aj používané, ale funkčné - zošity, perá, výkresy, farbičky, 
rysovacie pomôcky, školské tašky, vrecká na topánky a pod... Pomôcky môžete priniesť ku sestričkám. 
Informácie nájdete na nástenke alebo webstránke: www.caritas.sk. 

6. Príďte sa stretnúť so Svätým Otcom Františkom v špeciálnej službe dobrovoľníkov. Hľadáme viac 
ako 1000 ľudí do Šaštína, 700 do Košíc a 1000 do Prešova. Potrebujeme Vás na jednotlivé dni, na 



služby usporiadateľov v sektoroch, parkovanie, či inde. Všetky informácie aj prihlášku nájdete na 
webstránke www.navstevapapeza.sk alebo na plagátoch na výveske. 

7. V piatok 13.8. bola spustená registrácia na jednotlivé verejné podujatia so Sv. Otcom počas jeho 
návštevy na Slovensku (Prešov liturgia, Košice Luník IX. stretnutie s Rómami, Košice stretnutie 
s mladými a Šaštín sv. omša). Registrovať sa môžete na webstránke: navstevapapeza.sk. Jeden 
účastník môže byť prítomný i na viacerých podujatiach, na každé jedno je však potrebná osobitná 
registrácia. Z farnosti pôjde autobus do Šaštína. Pri registrácií uveďte spôsob dopravy autobus, 
diecézu Spišskú a farnosť Lokca. Po registrácií a vytlačení vstupenky sa prídete spolu so vstupenkou 
zapísať po skončení sv. omše v Ťapešove v sakristií a v Lokci na fare. Zapisovať začneme od 
budúceho pondelka 23. augusta. Ak niekto potrebuje pomôcť s registráciou, nech sa najskôr obráti na 
príbuzných, známych alebo na p. farára. Pripomíname, že na stretnutie s pápežom môžu ísť iba plne 
zaočkovaní ľudia. Podrobnejšie informácie o registrácií a účasti nájdete v malých oznamoch. 
 

OHLÁŠKY PRED PRIJATÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA 
Lokca: 
 Vladimír Gavenda, syn Vladimíra a Márie rod. Adamicovej, bývajúci v Babíne 

a Katarína Lipničanová, dcéra Vladimíra a Kataríny rod. Sochovej, bývajúca v Lokci. (1x). 
 Michal Dendis, syn Antona a Anny rod. Tkáčovej, bývajúci v Oravskej Lesnej 

a Marta Florková, dcéra Milana a Marty rod. Kramarčíkovej, bývajúca v Lokci. (2x). 
 Patrik Račák, syn Jána a Veroniky rod. Jagelkovej, bývajúci v Lokci 

a Barbora Naništová, dcéra Michala a Daniely rod. Vajdiarovej, bývajúca v Lokci. (3x). 
Ťapešovo:  

 Peter Palider, syn Jozefa a Heleny rod. Hurákovej, bývajúci v Ťapešove 
a Mariana Kompanová, dcéra Mariána a Márie rod. Kurčinovej, bývajúca v Hruštíne. (3x). 

 

NANEBOVZATÁ – PRVÁ PLNE VYKÚPENÁ KRISTOVOU MILOSŤOU 
Evanjeliový úryvok slávnosti Nanebovzatia Panny Márie (Lk 1, 39 – 56) ponúka stretnutie Márie so 

svojou príbuznou Alžbetou, pri ktorom zaznie Máriin chválospev. 
Mária je predstavená ako príklad – predobraz toho, aký zámer má Boh s človekom a čo Boh 

z človeka urobí, tzn. že bude vykúpený celý človek, ktorý je jednotou tela a duše.  
Vždy sme odkázaní na Božiu milosť. To platí aj pre Máriu, ktorá nebola uchránená pred dedičným 

hriechom vlastnými silami, ale jedine Božou milosťou, ktorá jej bola darovaná skrze Ježiša Krista a skrze 
túto milosť je už oslávená v nebi, čo vyznávame dnešnou slávnosťou. 
Definitívne zavŕšenie ľudskej osoby  

Pravda viery o  nanebovzatí Panny Márie je úzko spojená s dôverou v jej príhovor za nás v nebi 
a s vierou putujúcej Cirkvi v definitívne zjednotenie údov tajomného Kristovho tela so svojou Hlavou – 
Ježišom Kristom. Zavŕšenie ľudskej osoby znamená celú telesno-duševnú jednotu, tzn. jednotu tela a duše. 
Túto dogmu vyhlásil 1. novembra 1950 pápež Pius XII. bullou Munificentissimus Deus (Najláskavejší 
Boh). Dogma viery hovorí, že panenská Matka bola po skončení pozemského života vzatá s telom a dušou 
do nebeskej slávy, aby sa tak v plnosti pripodobnila svojmu Synovi. Otvára sa otázka, v čom je rozdiel 
Panny Márie od ostatných svätých? Prečo aj oni neboli vzatí s telom do neba ako Mária? Zdôvodnenie je 
nasledujúce. Mária je vo viere a milosti tak jedinečne spojená s Kristovým vykupiteľským dielom, že má 
podiel aj na Kristovom zmŕtvychvstaní ako prvá a plne vykúpená. 
Trvale prítomná  

Magnifikat, ako sa zvykne nazývať Máriin chválospev podľa úvodného slova „velebí“ v latinčine, 
mal v dejinách kresťanstva výnimočné postavenie. Osoba Márie, pokornej Pánovej služobnice, Božej 
matky, ženy viery, bola vždy v Cirkvi uctievaná ako vzor, s ktorým sa môže a má stotožniť každý veriaci. 

Už Sväté písmo sa totiž pozerá na osoby spojené s vtelením Božieho Syna rozdielnym pohľadom. 
Postavy Zachariáša a Alžbety, Jána Krstiteľa, Simeona a Anny biblické texty vnímajú ako zástupcov tých, 
ktorí očakávajú prisľúbenia a uvádzajú Mesiáša, čím spĺňajú svoju úlohu v Božom pláne a ustupujú do 



úzadia. Inými slovami sú súčasťou Božieho ľudu prisľúbenia. Mária je súčasťou novej zmluvy, ktorú Boh 
uzavrel so svojím ľudom v Ježišovi Kristovi, a je trvale prítomná v spoločenstve Božieho ľudu.  
Pokorná služobnica 

Magnifikat nie je len osobnou oslavou Boha zo strany Márie, ale je oslavou Boha aj zo strany 
Božieho ľudu. Jednoznačne to potvrdzujú témy, ktoré sú obsahom vďaky, ale potom aj tá skutočnosť, že 
chválospev má rozlíšiteľné dve časti. V prvej časti (Lk 1, 46 - 50) Mária hovorí v 1. osobe. Velebí Boha za 
to, čo vykonal v nej. Lk 1 ,46 - 47 tvorí radostné vovedenie do témy: „Velebí moja duša Pána a môj duch 
jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.“ V Lk 1, 48 zaznieva odpoveď na dôvod tejto oslavy Boha: „Lebo 
zhliadol na poníženosť svojej služobnice.“ V tejto prvej časti zaznievajú významné Božie tituly: Pán, Boh, 
Spasiteľ, Mocný, Svätý, Milosrdný. Mária vo vlastnom živote prežila skúsenosť s Božím milosrdenstvo 
a mocou, ktorá ju zatienila pri počatí (porov. Lk 1, 35).  

V druhej časti chválospevu (Lk 1, 51 - 55) sa Mária, dcéra Siona, stáva hovorkyňou vlastného 
národa. Hovorí o „našich otcoch“. Pokorná služobnica Pána spája svoj život s dejinami Božieho 
služobníka, ktorým je celý izraelský národ. Vidíme tu prepojenie – Mária – služobnica, národ Izrael – 
služobník. Táto časť je postavená na protikladoch veľkosti a malosti podľa ľudských kritérií, ktorú Boh 
mení podľa  svojich kritérií. Ako Pánova služobníčka Mária dvíha oči za horizonty svojej osoby a velebí 
Pána za veľké veci, ktoré vykonal pre ponížených a hladných, ktorí trpeli pod mocnými a bohatými.  
Milosrdný a mocný Boh 

V obidvoch častiach chválospevu sú vyzdvihnuté predovšetkým dve Božie vlastnosti - 
milosrdenstvo a moc, ktoré Boh prejavil voči mladej žene z Nazareta, voči jej národu a voči všetkým, ktorí 
sa ho boja. To nie je strach z Boha alebo pred Bohom, ale obava človeka, aby nezneužil, aby neznesvätil 
Božiu moc a milosrdenstvo vo svoj prospech. Boh vždy koná v prospech človeka. V našom prípade je vždy 
riziko, že myslíme viac na vlastné potreby. Ježišova matka chváli Boha za jeho plán spásy, ktorý sa začal 
v Abrahámovi, pokračoval v dejinách a teraz sa rozširuje na všetky národy a bude mať svoje pokračovanie 
už nielen voči  vyvolenému národu, ale voči všetkým, ktorí sa boja Boha. Preto Máriine slová sú aj 
chválospevom Cirkvi, ktorá sa s nimi stotožňuje a v ktorej je Mária prvá vykúpená Kristovou milosťou.  
Spev vykúpených 

V Máriinej piesni sa spája minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Boh v živote každého, kto mu verí 
a kto sa otvára jeho milosti, pokračuje vo veľkých skutkoch svojho milosrdenstva. Poníženosť, o ktorej 
Mária hovorí, je pokorný postoj veriaceho, ktorý sa skláňa pred Božou všemohúcnosťou a múdrosťou. 
Neraz ľudský rozum nedokáže porozumieť Božím cestám, a predsa dôveruje Božiemu konaniu. Je to 
veľakrát v protiklade k rôznym formám „mocných tohto sveta“, ktorí neuznávajú žiadnu zodpovednosť 
pred Bohom a pyšne sa vychvaľujú svojou nezávislosťou.  

Magnifikat je spevom už vykúpených, ale rovnako aj spevom nádeje tých, ktorí očakávajú konečné 
zavŕšenie spásy, keď sa zjaví Boží Syn vo svojej sláve, a preto je aj spevom Cirkvi, ktorá je putujúcim 
Božím ľudom.  
autor: František Trstenský                zdroj: postoj.sk 

 

OTÁZKY A ODPOVEDE  
K REGISTRÁCII NA PODUJATIA NÁVŠTEVY SVÄTÉHO OTCA  

Kde a ako sa je možné zaregistrovať? 
Zaregistrovať sa môžete na oficiálnej stránke prípravy návštevy pápeža Františka na Slovensku. 

Stránka je k dispozícii na adrese: www.navstevapapeza.sk (v časti Registrácia) 
Zaregistrovať sa je možné vyplnením registračného formulára. V ňom je potrebné uviesť niekoľko 

osobných údajov a e-mailovú adresu, na ktorú bude účastníkom po skontrolovaní údajov zaslaný lístok, a s 
ním bude  umožnený vstup na podujatie. Ten lístok bude mať QR kód, ktorý bude jedinečný, nedá sa 
kopírovať a bude pre každú osobu vlastný. 

Budú na ňom aj informácie týkajúce sa logistiky, časov, miest, pravidiel, ktoré treba na mieste 
zachovať, atď. Účastníkov organizátori prosia, aby si tento lístok vytlačili a priniesli so sebou, spolu s 



občianskym preukazom, pre zahraničných s pasom. Po kontrole lístka a občianskeho preukazu bude 
účastník vpustený na podujatie. 

V prípade záujmu o viaceré podujatia sa treba registrovať na každé zvlášť. 
Bude podmienkou účasti plná zaočkovanosť?  

Podmienkou účasti na týchto veľkých podujatiach je plná zaočkovanosť.  
Na podujatí sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci, ktorí zároveň spĺňajú podmienku plnej 

zaočkovanosti: 
 očkovaní v dvojdávkovej schéme, ak uplynulo 14 dní po podaní druhej dávky 
 očkovaní v jednodávkovej schéme, ak uplynulo 21 dní po podaní jednej dávky (ide o vakcínu Janssen 

od spoločnosti Johnson&Johnson) 
 očkovaní prvou dávkou, ak uplynulo 14 dní po podaní prvej dávky, a zároveň predtým prekonali 

COVID (v intervale maximálne do 180 dní) 
Túto podmienku zaočkovanosti organizátor overí na základe rodného čísla komunikáciou s NCZI, a 

potom každému zašle lístok. 
Ako je to s deťmi? 

Deti do 12 rokov si rodič zaregistruje so sebou, zapíše ich do svojho vlastného registračného 
formulára. Budú vo vyhradených sektoroch. 
Ako je to s deťmi od 13 rokov? 

Deti od 13 rokov veku sa už registrujú samé. Nezaočkované deti staršie ako 12 rokov nemajú 
možnosť ísť na podujatia. 
Čo v prípade rodiny, v ktorej sú 2 dospelí a 3 deti vo veku (napríklad 10, 11 a 15), budú v spoločnom 
sektore?  

Áno, budú. 
Ako je to s účastníkmi, ktorí nemôžu byť zaočkovanými? 

Prípady ľudí, ktorí nemôžu byť zaočkovaní napríklad zo zdravotných dôvodov, sa budú riešiť 
individuálne cez call centrum. 
Čo je ešte v registračnom formulári? 

Vo formulári sa účastníkov organizátori pýtajú aj na to, odkiaľ prichádzajú a akým spôsobom sa 
plánujú dopraviť, či chcú prísť autom, autobusom, vlakom, atď - aby dokázali primerane zorganizovať 
záchytné parkoviská, logistiku na mieste, atď. Taktiež je napríklad možné na registračnom formulári 
indikovať, keď má účastník nejaký zdravotný hendikep a povedzme potrebuje asistenta: organizátori sa 
budú snažiť týmto potrebám vychádzať v ústrety. 
Stačí mi len vstupenka alebo mi treba aj preukaz totožnosti? 

Na vstup na podujatie musíte mať vstupenku, aj preukaz totožnosti. 
Ako budem musieť preukázať svoju registráciu? 

Vytlačenou vstupenkou, na ktorej je unikátny kód len pre vás. 
Vstupenku dostanem teda na email a musím si ju vytlačiť? Alebo stačí ukázať email? 

Nespoliehajte sa na telefón, vstupenku si vytlačte. 
Bude na akcii bezbariérový prístup? 

Áno, na akciách bude pre účastníkov so znevýhodnením (vozíčkarov, ale aj takých, ktorí nevydržia 
stáť, lebo majú barle, atď.) samostatný sektor so zvýšenou asistenciou. 
Musím mať na sebe rúško/respirátor? 

Treba sledovať stránku navstevapapeza.sk a pokyny regionálneho hygienika, odporúčame priniesť 
si respirátor. 
Kto poskytne ďalšie informácie o registrácii? 

K dispozícii je infolinka +421 222 200 075 (pon - pia 08:30 - 16:30) a e-mailová 
adresa: registracia@navstevapapeza.sk.  

zdroj: tkkbs.sk 
 
 


