
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 (26.9.2021 – 3.10.2021) 
26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
27.9.2021 

Sv. Vincenta de Paul, kňaza 
spomienka 

17:30 – detská - OTP 
+ Ján Ončák 

*** 

UTOROK 
28.9.2021 

Utorok 26. týždňa v Cezročnom období, 
féria 

18:00 - OTP 
BPZ pre Jozefa a Gabrielu  

(20. r. manžel.) 

16:30 – detská - OTP 
+ Jaroslav a Emília Kyseľ 

STREDA 
29.9.2021 

SV. MICHALA, GABRIELA 
A RAFAELA, ARCHANJELOV 
sviatok 

7:00 - Základ 
na úmysel kňaza 

*** 

18:00 - OTP 
na úmysel kňaza 

ŠTVRTOK 
30.9.2021 

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa 
Cirkvi, spomienka 
Prvý štvrtok v mesiaci. 

7:00 - Základ 
na úmysel kňaza 

*** 

18:00 - OTP 
+ Milan Lipničan (1. výr.) 

PIATOK 
1.10.2021 

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky 
Cirkvi, spomienka 
Prvý piatok v mesiaci. 

7:00 - Základ 
na úmysel kňaza 

16:30 - OTP 
+ z rod. č. 100 

18:00 - OTP 
+ Margita a Jozef Balák č. 1 

SOBOTA 
2.10.2021 

SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV  
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ  

V ŤAPEŠOVE 
 
Prvá sobota v mesiaci. 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

8:30 – birmovka - OTP 
BPZ pre birmovancov 17:00 – odpust - OTP 

BPZ pre obyvateľov 
Ťapešova 10:30 – birmovka - OTP 

BPZ pre birmovancov 

NEDEĽA 
3.10.2021 

27. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 
V ŤAPEŠOVE SLÁVNOSŤ 

7:30 - OTP 
za ľud farnosti 

9:00 - OTP 
+ z rod. Koňarčík 

9:00 - Základ 
na úmysel kňaza 

10:30 - OTP 
na úmysel kňaza 

10:30 - OTP 
+ Stanislav č. 147 

 
  



1. Aktuálne opatrenia: Okres Námestovo je v červenej farbe. V interiéri je potrebné mať respirátor, 
teda aj v kostole. Na sv. omšiach uplatníme opatrenia režim OTP a režim Základ. OTP znamená 
očkovaní; neočkovaní, ale testovaní; a po prekonaní covidu v počte max. 100 osôb pre naše 
kostoly. Základ znamená, že môže prísť ktokoľvek, ale odporúčame hlavne neočkovaným 
a zároveň netestovaným v počte pre Lokcu 25 osôb a pre Ťapešovo 20 osôb. Tí, ktorí sa nedostanú 
do vnútra kostola, alebo sú neočkovaní a zároveň netestovaní, môžu byť prítomní v okolí kostola, 
kde sa im počas sv. omše prinesie sv. prijímanie. 

2. Prosíme o dodržiavanie protipandemických opatrení v interiéri: R-O-R (respirátor-odstupy-ruky).  
3. Dnes 26.9. je zbierka na Kubu. Vopred všetkým darcom PBZ. 
4. Darovali na kostol mladomanželia Graňákovci 50,- €. PBZ 
5. Pri príležitosti sviatku sv. Vincenta de Paul vás sestričky Vincentky pozývajú na slávnostné vešpery a 

modlitbu posvätného ruženca dnes 26.9. (nedeľa) o 15.00 hod. do farského kostola. 
6. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme rodičov birmovancov. PBZ 
7. Ďakujeme rodičom birmovancov i samotným birmovancom za brigádu v sobotu. Urobilo sa veľa 

roboty. Úprimné Pán Boh zaplať a nech vás Pán požehná. 
8. Počas týždňa ako prípravu na prijatie sviatosti birmovania budeme pokračovať v modlitbe k Duchu 

Svätému. Pozývame všetkých birmovancov. 
9. Pred udelením birmovky chceme pre birmovancov pripraviť duchovnú kyticu. Vyplnené lístky 

prosím vráťte do štvrtka 30.9. do pripraveného košíka vzadu v kostole. Birmovanci ich dostanú v deň 
birmovky ako duchovný dar. 

10. V sobotu 2.10. bude v našej farnosti vyslúžená sviatosť birmovania o 8:30 hod. a 10:30 hod. 
Rozdelenie už bolo zverejnené. Pri birmovke uplatníme režim OTP (očkovaní, testovaní a po 
prekonaní). Skupina birmovancov, ktorá má birmovku o 8:30 hod. bude mať nácvik v nedeľu 26.9. 
o 13:00 hod. a druhá skupina, ktorá bude mať birmovku o 10:30 hod. bude mať nácvik v stredu 29.9. 
o 18:45 hod. 

11. Na budúcu nedeľu 3.10. bude v Ťapešove slávnosť Svätých anjelov strážcov. Slávnostným 
kazateľom bude pri oboch sv. omšiach dp. Karol Križian, kaplán pôsobiaci v Žehre.  

12. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, birmovka a odpust v Ťapešove, spovedať budeme takto: 
 Lokca: v pondelok od 16:30 hod., v utorok od 17:00 hod., v stredu a vo štvrtok od 16:00 hod. a 

v piatok od 17:00 hod. do sv. omše a od 19:00 hod. do 19:30 hod. pre birmovancov 
z internátov a birmovných rodičov z týždňoviek 

 Ťapešovo: v utorok a v piatok od 15:00 hod. do sv. omše. 
13. Ku chorým tento týždeň nepôjdem z dôvodu birmovky a zhoršujúcej sa pandemickej situácie. 

V prípade zaopatrenia zomierajúcich ma môžete kedykoľvek zavolať. 
14. Počas októbra budú Októbrové ružencové pobožnosti: 

 Lokca: večerné sv. omše od 1. októbra budú začínať modlitbou ruženca. 
 Ťapešovo: večerné sv. omše od 1. októbra budú začínať modlitbou ruženca, keď sv. omša 

nebude, tak o 18:00 hod. 
15. Úplné odpustky môžu za obvyklých podmienok získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke, 

alebo v rodine alebo na nábožnom združení. 
16. Počas mesiaca október bude pre deti prebiehať Októbrová aktivita.  
17. Sr. Beáta pozýva deti z Ťapešova na stretnutie Združenia Mariánskej mládeže v pondelok 27.9. 

o 15:00 hod. v starej škole v Ťapešove. 
18. V utorok 28.9. bude v našej farnosti slúžiť sv. omšu náš rodák Jozef Gorčák, kaplán z Lomničky. Po 

skončení sv. omše bude mať krátke predstavenie pastoračnej služby vo farnosti Lomnička. Táto farnosť 
potrebuje pomoc s financiami na dokončenie okolia farskej budovy. 70% financií na tento zámer dáva 
podporný fond Renovabis a k spolufinancovaniu na zvyšných 30% potrebujú osloviť darcov. Na konci 
svätej omše môžete svoj milodar dať do košíka. Podporiť farnosť Lomnička môžete aj cez darcovský 
portál www.dakujeme.sk č. 4364. 
 OHLÁŠKY PRED PRIJATÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA 

Ťapešovo: 
 Radoslav Stercula, syn + Daniela a Márie rod. Slovíkovej, bývajúci v Ťapešove 

a Michaela Brenkusová, dcéra + Františka a Oľgy rod. Zboroňovej, bývajúca v Oravskej Polhore.(1,2). 



NAŠA VIERA A ŽIVOT POTREBUJÚ SÚZVUK  
Evanjeliový úryvok aktuálnej nedele (Mk 9,38-43. 45. 47-48) prináša Ježišove vážne slová a tvrdé 

príklady, ktorými varuje pred pohoršením druhého človeka a nebezpečenstvom vlastného zatratenia. 
Hneď v úvode sa spomína rozhorčenie apoštola Jána, lebo niekto, kto nepatrí medzi Ježišových 

učeníkov, si dovolil vyhnať zlých duchov v Ježišovom mene. Ježiš upokojuje svojich učeníkov. Kto koná 
v jeho mene dobro, to znamená, že nemá zlý úmysel, hoci aj nepatrí bezprostredne do spoločenstva 
učeníkov, nebude hovoriť zle o Ježišovi a jeho učeníkoch.   

Svätý Augustín má známu vetu: „Boh je mi viac nablízku, než som si ja seba samému.“ Dnes mnohí 
ľudia v pohľade na chaotický svet a jeho ponuku pociťujú smäd po skutočnej pravde, dobre a kráse, ktorým 
je Kristovo evanjelium. Dávajme pozor na to, aby sme ich svojim životom nezneistili, ba až neodradili.  
Nebezpečenstvo pohoršenia   

Pán Ježiš však hneď prechádza k pozitívnej motivácii. Pohár vody je možno drobná vec. Ale vo 
Svätej zemi a v časoch Krista predstavoval záchranu ľudského života. Kto koná dobro tým, ktorí patria 
Kristovi, a práve táto prináležitosť ku Kristovi je motívom jeho konania, nepríde pred Bohom o svoju 
odmenu. Je to veľký prísľub z Ježišovej strany a silný záväzok pre Ježišových učeníkov, aby túto dôveru 
nezničili a nezneužívali na vlastné ciele. Preto hneď za tým nasleduje Ježišovo veľmi dôrazné napomenutie 
pred pohoršením.   

Sloveso „pohoršiť“ pochádza z gréckeho slova „skandalizo“ a znamená „klásť prekážku, o ktorú 
druhý zakopne“, „nastaviť pascu, do ktorej sa chytí“. Je to úmyselné vystavovanie druhého zlu, ba dokonca 
navádzanie na zlo svojimi slovami, správaním, životom. To už nie je ľudská slabosť, krehkosť, ale 
úmyselná a premyslená zákernosť.  

Označením „maličkí“ sa nemyslia len deti, ale marginalizovaní, obyčajní, prehliadaní ľudia... 
Vážnosť napomenutia Ježiš zdôrazňuje až drastickým obrazným prirovnaním. Mlynský kameň sa používal 
pri mletí zrna na múku a mal veľké rozmery.  

Utopením v mori sa tak zabráni človeku, aby nebol pre druhých ohrozením. Prečo také vážne slová 
Krista? V ohrození nie je nejaká ujma na majetku, ale večná spása, večný život človeka.  
Integrálny človek   

Pán Ježiš ponúka riešenie, ktoré človek má zamerať nie na druhých ľudí, ale na vlastnú osobu. 
Kristus to približuje názorným príkladom. Pre niekoho možno ide o veľmi krutý obraz, ktorý však 
zdôrazňuje vážnosť situácie.  

Ruka, noha a oko sú orgány ľudského tela, ktoré jestvujú a pracujú v páre. Ak v človeku je na jednej 
strane viera v Boha, ale na druhej strane žije, akoby Boha nebolo, nastáva v ňom rozkol až rozpad 
osobnosti. Musí sa rozhodnúť. Ak sa zbaví Boha, možno niečo získa, ale riskuje večné zatratenie. Ak sa 
zbaví toho, čo ho od Boha odvádza, možno utrpí nejakú stratu, ale zachráni sa pre večný život.  

Ježišovo posolstvo je zreteľné. Potrebujeme byť integrálnymi ľuďmi, v ktorých nie je vnútorný 
rozkol medzi vierou a životom. Naša viera a život potrebujú jestvovať a pracovať v páre, vtedy budeme 
užitoční a budeme veľkým požehnaním pre Cirkev, našich blízkych a spoločnosť. Získame však oveľa viac 
– Božiu milosť, pokoj srdca, skutočné šťastie a pravých priateľov.   

Na tomto mieste si uvedomujeme veľkosť sviatosti zmierenia. Mnohí vďaka Božiemu daru 
odpustenia sa vrátili k Bohu, zachránili svoje manželstvo, vymanili sa z rôznych závislostí, radikálne 
zmenili svoj život a Boh ich naplnil šťastím a požehnaním.   
autor: František Trstenský                zdroj: postoj.sk 
 

COVID OPATRENIA 
Protiepidemické opatrenia prinášajú rozlíšenie, ktoré stanovuje tri možnosti vytvorenia spoločenstva 

veriacich: 
 prvou možnosťou je spoločenstvo označené ako „základ“, kde sú prítomní bratia a sestry bez 

rozlišovania, či sú očkovaní alebo neočkovaní, testovaní alebo netestovaní, či prekonali covid a už 
uplynulo alebo neuplynulo viac ako 180 dní;  

 druhou možnosťou spoločenstvo OTP (spolu sú očkovaní, testovaní a tí, ktorí prekonali covid pred 
menej ako 180 dňami);  

 treťou možnosťou je spoločenstvo očkovaných.  
 



BOHOSLUŽBY: 
Zelená farba:  
Základ: 

 na státie maximálne 50% kapacity, 
 na sedenie v interiéri aj exteriéri 75% 
 maximálne však do 1000 osôb v exteriéri a do 500 v interiéri 

OTP: 
 na státie maximálne 50% kapacity 
 na sedenie v interiéri aj exteriéri 75% 
 pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 5000 osôb v exteriéri a do 2500 v interiéri 

Kompletne zaočkovaní: 
 bez limitu 

Oranžová farba: 
Základ: s povinným zoznamom účastníkov 

 v interiéri sedenie na 25% a v exteriéri 50% kapacity 
 maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri 
 na státie v exteriéri do 100 a v interiéri do 50 

OTP: 

 v interiéri sedenie na 25% a v exteriéri 50% kapacity 
 pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 1000 osôb v exteriéri a do 500 v interiéri 

Kompletne zaočkovaní: 
 bez limitu 

Červená farba: 
Základ: s povinným zoznamom účastníkov 

 v interiéri sedenie na 25% a v exteriéri 50% kapacity 
 maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri 
 na státie v exteriéri do 100 a v interiéri do 50 

OTP: 
 v interiéri sedenie na 25% a v exteriéri 50% kapacity 
 pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 1000 osôb v exteriéri a do 500 v interiéri 

Kompletne zaočkovaní: 
 bez limitu 

Bordová farba: 
Základ: s povinným zoznamom účastníkov 

 maximálne 1 osoba na 15 m2 
 ak je plocha menšia ako 150 m2 tak maximálne 10 osôb 

OTP: s povinným zoznamom účastníkov 
 maximálne 25% kapacity pokiaľ nie je určiteľná kapacita do 150 osôb 

Kompletne zaočkovaní: s povinným zoznamom účastníkov 
 bez limitu 

Čierna farba: 
Základ: s povinným zoznamom účastníkov  

 maximálne 1 osoba na 25 m2 
OTP: s povinným zoznamom účastníkov 

 maximálne 1 osoba na 15 m2 
Kompletne zaočkovaní: s povinným zoznamom účastníkov 

 maximálne 100 osôb 


