
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 (3.10.2021 – 10.10.2021) 
27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
4.10.2021 

Sv. Františka Assiského 
spomienka 

17:30 – detská - OTP 
BPZ pre rod. č. 110 

***  

UTOROK 
5.10.2021 

Sv. Faustíny Kowalskej, panny  
ľub. spomienka 

18:00 - Očkovaní 
+ z rod. Gemeľa, 

Kramarčík a Bakoš 

16:30 – detská - OTP 
+ Jozef Gavenda (1. výr.) 

STREDA 
6.10.2021 

Streda 27. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

7:00 - Základ 
+ Anton a Žofia Adamec 

*** 

ŠTVRTOK 
7.10.2021 

Ružencovej Panny Márie 
spomienka 
Prvý štvrtok v mesiaci. 

18:00 - Očkovaní 
+ Emília, Jozef a Mária 

Kunocha  

16:30 - OTP 
+ Milan 

PIATOK 
8.10.2021 

Piatok 27. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 - Očkovaní 
BPZ pre deti s rodinami  

16:30 - OTP 
+ z rod. Laštík a Madleňák 

SOBOTA 
9.10.2021 

Panny Mária v sobotu 
ľub. spomienka 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

18:00 - Základ 
+ Jozef, Ondrej a Mária 

Skonc  
*** 

NEDEĽA 
10.10.2021 

28. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 - Očkovaní 
+ Mária Hvoľková 

a Ladislav Kormaňák 7:45 - Očkovaní 
+ z rod. Hurák č. 112 

9:00 - OTP 
na úmysel kňaza 

10:30 - Očkovaní 
za ľud farnosti 

9:00 - OTP 
na úmysel kňaza 

1. Aktuálne opatrenia: Okres Námestovo je v bordovej farbe. V interiéri je potrebné mať 
respirátor, teda aj v kostole. Na sv. omšiach uplatníme opatrenia režim Základ, režim OTP 
a režim očkovaní. Základ znamená, že môže prísť ktokoľvek, ale odporúčame hlavne 
neočkovaným a zároveň netestovaným v počte pre Lokcu 25 osôb a pre Ťapešovo 20 osôb. OTP 
znamená očkovaní; neočkovaní, ale testovaní; a po prekonaní covidu v počte max. 50 osôb. 
Očkovaní znamená, že počet prítomných je bez limitu. 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. Minulú nedeľu 26.9. bola zbierka na Kubu. Vyzbieralo sa a odoslalo 1.560,- €. PBZ. 
4. V utorok 28.9. bol v našej farnosti Jozef Gorčák. Pre farnosť Lomnička sa vyzbieralo 1.000,-€. PBZ 

Podporiť farnosť Lomnička môžete aj cez darcovský portál www.dakujeme.sk č. 4364. 
5. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 19: vedúca p. Sitáriková Anna. PBZ 
6. Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli ku dôstojnému slávenie sviatosti birmovania. PBZ. 



7. Dnes 3.10. bude ružencová pobožnosť v Lokci o 15:00 hod. Pobožnosť začne požehnaním matiek 
pred pôrodom.  

8. 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. 
9. Úplné odpustky môžu za obvyklých podmienok získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke, 

alebo v rodine alebo na nábožnom združení. 
10. Počas mesiaca október bude pre deti prebiehať Októbrová aktivita. Za účasť na ruženci dostanú 

nálepky, z ktorých si vytvoria ružencový plagát  
11. Sviatosť oltárna bude vyložená na adoráciu v Lokci vo štvrtok po sv. omši do 19:30 hod a v Ťapešove 

tiež vo štvrtok do 18:00 hod. Posledných cca 15 minút bude moderovaná adorácia so spevom. 
12. Členovia Spolku svätého Vojtecha si môžu prevziať kalendár a podielovú knihu u p. Milana 

Rončáka č. d. 324. Členský poplatok na rok je 8,- €. V ponuke sú aj nástenné a stolové kalendáre. 
 
 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.(3x). 
 

Z TVRDOSTI NÁŠHO SRDCA POCHÁDZAJÚ VLASTNÉ RIEŠENIA  
  Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Mk 10,2-16) je o aktuálnej a bolestnej téme aj dnešných dní – o 
rozvode. Pán Ježiš podáva pôvodný a trvalý Boží princíp vzťahu muža a ženy. Ako vtedy ani v dnešnej 
dobe sa mnohým ľuďom nepáči. Božie prikázania však nie sú otázkou módneho trendu.  

Ježiš opustil Kafarnaum v Galilei, prišiel do Judska, lebo je na ceste do Jeruzalema, kde skončí svoj 
život na kríži. K Ježišovi prichádzajú farizeji, aby ho opäť raz pokúšali (porov. aj Mk 8,11, Mk 12,15). 
Vystavujú ho otázke, ktorá stála hlavu Jána Krstiteľa, keď kritizoval Herodesa Antipa, ktorý prepustil svoju 
manželku a vzal si druhú.   
Dôležitosť správnej interpretácie   

V prvej časti sa Ježiš najskôr zameriava na správnu interpretáciu Mojžišovho zákona. Ježiš sa od 
svojich protivníkov líši už spôsobom argumentácie. Farizeji sa stále pýtajú na to, čo je dovolené (Mk 
10,2.4). Mojžišov prepúšťací list, ktorý sa uvádza v starozákonnej knihe Deuteronómium 24, farizeji 
vysvetľovali, ako dovolenie na rozvod.  

Kristus  však podáva podstatný rozdiel. Dôvodom, pre ktorý Mojžiš dovolil napísať prepúšťací 
list,  nie je schválenie rozvodu, ale tvrdosť ich srdca! Tento dokument totiž ochraňoval ženu, vyhlásil ju za 
slobodnú a tým ju ochránil pred ukameňovaním (porov. predpis v Dt 22,22).   

Je to tvrdosť nášho srdca, ktorú máme v živote odstraňovať. Znamená totiž uzavretie sa pred 
Bohom. Tvrdosť srdca spôsobuje, že už nie viac človek chce žiť podľa Božích prikázaní, ale Božie 
prikázanie sa majú prispôsobiť tomu, aby človek mohol žiť, ako mu to vyhovuje.  

Spomeňme si, ako znie prvé a najväčšie prikázanie: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým 
srdcom...“ (porov Dt 6,5). Nehrozí aj nám tvrdosť srdca, len aby sme nemuseli nič meniť na našom 
životnom štýle? Ako často aj dnes zaznieva, že Cirkev, pápež, dokonca Boh, by sa mal prispôsobiť tejto 
dobe. A vždy sa nájdu ochotní „teológovia“, ktorí to aj odborne odobria.  
Pôvodný Boží plán  

V ďalšej časti Pán Ježiš vysvetľuje, aká je pôvodná a stále platná Božia pravda o vzťahu medzi 
mužom a ženou. To je ten ideál, o ktorý sa máme usilovať. Boh stvoril človeka ako muža a ženu, ako dve 
rozdielne ľudské bytosti, ktoré sa v manželstve spájajú a vytvárajú trvalú jednotu. Preto platí Boží 
princíp: „Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“   

Pôvodne Stvoriteľ a stvorenie – Boh a človek - vytvárali súlad v pohľade na cieľ človeka a jeho 
šťastie. Čo sme urobili s týmto Božím projektom? Človek postavil Boha proti sebe. Z Boha urobil prekážku 



svojho šťastia. Žiada výnimky, zmenu výkladu, dokonca vyhlásil Boha za mŕtveho, len aby si mohol 
ponechať svoju tvrdosť srdca.   

Nie, nerobím si ilúzie o spolužití dnešných mladých ľudí bez manželstva, o realite manželskej 
nevery, rozvodov. Je potrebné nájsť spôsoby, ako pomôcť tým, ktorí sa ocitli v týchto situáciách. Božie 
slovo nám však jasne hovorí, že riešením nie je odstraňovanie pôvodného Božieho plánu a že každá nami 
navrhovaná pomoc a doprevádzanie má byť v zhode s Božou vôľou.   

V Ježišovej dobe v židovskej spoločnosti iba muž mal právo prepustiť manželku, žena takéto právo 
nemala. Diskusie sa viedli už len o tom, za akých podmienok a akým spôsobom sa toto prepustenie 
realizovalo. Vidíme, že Ježiš sa nenecháva zastrašiť vtedajšou interpretáciou. Zostáva pokojný, aj keď ho 
vystavujú pokušeniu a podáva správny výklad Mojžišovho zákona.  

Kristus ponúka jedinú správnu cestu. Ak človek túži po skutočnom šťastí a po živote v zhode 
s Božou vôľou, je potrebné, aby žil podľa pôvodného plánu, ktorý určil Stvoriteľ.  
Celá úvaha o rozvode sa uzatvára v dome so svojimi učeníkmi. V grécko-rímskom právnom systéme totiž 
aj žena mohla prepustiť muža. S poukázaním na to, čo už bolo v tejto veci povedané, Ježiš vyslovil stále 
rovnaký princíp - je to v rozpore s plánom Stvoriteľa.  
Vlastnosti detí  

Nedeľné evanjelium ponúka ešte krátky úryvok o postoji k deťom. Ježiš dotykom uzdravoval ľudí 
z rôznych chorôb. Teraz ho rodičia žiadajú, aby sa dotkol ich detí. Samozrejme, deti nie sú choré, ale sú 
vystavené rôznym nebezpečenstvám a pokušeniam. Rodičia teda v tejto prosbe žiadajú od Ježiša pre svoje 
deti Božie požehnanie a ochranu pred Zlým.  

Učeníkom táto prosba pripadá malicherná a nepodstatná. Ani sa neunúvajú o tom  Ježišovi povedať 
a odháňajú ich.  Majster tvrdo (text hovorí, že bol namrzený) napomína učeníkov. Deťom patrí Božie 
kráľovstvo pre vlastnosti, ktoré ich charakterizujú vo vzťahu k rodičom: dôvera, láska, oddanosť, 
jednoduchosť, úprimnosť. To sú vlastnosti, ktoré majú zdobiť učeníka vo vzťahu k nebeskému Otcovi, 
Pôvodcovi života.  
autor: František Trstenský                zdroj: postoj.sk 
 

COVID OPATRENIA 
Opravený, pred týždňom v ňom boli chyby. 

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 (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 
hodín) a tí, ktorí prekonali covid pred menej ako 180 dňami);  

 treťou možnosťou je spoločenstvo očkovaných.  
Deti do 12 rokov sa berú ako plne zaočkované. 

 
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:  

 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 
 s povinným zoznamom účastníkov 

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:  

 maximálne 1 osoba na 15 m2 
 ak je plocha menšia ako 150 m2 tak maximálne 10 osôb 
 s povinným zoznamom účastníkov 

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

Kompletne zaočkovaní:  

 bez limitu 
 s povinným zoznamom účastníkov 

Bordová farba: 
Základ:  

 maximálne 1 osoba na 15 m2 
 ak je plocha menšia ako 90 m2 tak maximálne 6 osôb 
 s povinným zoznamom účastníkov 

OTP:  

 maximálne 25% kapacity a maximálne 50 osôb 
 s povinným zoznamom účastníkov 

Kompletne zaočkovaní:  

 bez limitu 
 s povinným zoznamom účastníkov 

Čierna farba: 
Základ:  

 maximálne 1 osoba na 25 m2 
 s povinným zoznamom účastníkov  

OTP:  
 maximálne 1 osoba na 15 m2 
 s povinným zoznamom účastníkov 

Kompletne zaočkovaní:  
 maximálne 100 osôb 
 s povinným zoznamom účastníkov 


