
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 (17.10.2021 – 24.10.2021) 
29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
18.10.2021 

SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU 
sviatok 

17:30 – detská - OTP 
BPZ pre rod. 

Kormaňákovú, Vajdiarovú 

14:00 -pohreb – OTP 
+ Veronika Prčinová 

PRE PRÍBUZNÝCH 

UTOROK 
19.10.2021 

Utorok 29. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 - Očkovaní 
+ Jozef a Mária Klokočík 

16:30 – detská - OTP 
+ Elena Mázorová 

STREDA 
20.10.2021 

Streda 29. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

7:00 - Základ 
+ Ján Joštiak (30. deň) 

*** 

ŠTVRTOK 
21.10.2021 

Štvrtok 29. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 - Očkovaní 
+ Jaroslav Kramarčík  

16:30 - OTP 
+ Ignác, Mária a Miloš 

PIATOK 
22.10.2021 

Sv. Jána Pavla II., pápeža  
ľub. spomienka 

18:00 - Očkovaní 
+ Michal Hurák  

16:30 - OTP 
+ Štefan, Juliana a Roman 

SOBOTA 
23.10.2021 

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

18:00 - Základ 
BPZ pre Martu s rodinou 

*** 

NEDEĽA 
24.10.2021 

30. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

MISIJNÁ NEDEĽA 

7:30 - Očkovaní 
+ Florián a Margita Hvoľka 

7:45 - Očkovaní 
na úmysel kňaza 

9:00 - OTP 
na úmysel kňaza 

10:30 - Očkovaní 
za ľud farnosti 

9:00 - OTP 
BPZ pre Miroslava, Vieru 
a Magdalénu s rodinami 

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. Deti do 12 rokov sa berú ako plne 
zaočkované. 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. Na kostol darovali z pohrebu Agnesy Slúkovej 50,- €; z krstu Jána Stahoňa 50,- € a mladomanželia 50,-

€. PBZ 
4. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme sk. č. 21: vedúca p. Vajdiarová Žaneta. PBZ 
5. Dnes 17.10. bude ružencová pobožnosť v Ťapešove o 13:00 hod. a v Lokci o 14:00 hod.  



6. V pondelok 18.10. sa naša farnosť zapojí do medzinárodnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec za 
mier a jednotu vo svete. Ako povedal pátar Pio: „Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa 
zmení“.  

7. Vo štvrtok 21.10. bude pokračovanie Diecéznej školy viery vo farskom kostole v Námestove. 
Materiály a prezentácia budú zverejnené na diecéznej webovej stránke.  

8. 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. 

9. Na budúcu nedeľu 24.10. je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Po svätých omšiach bude 
celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú 
najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete. 
Za vaše milodary vopred srdečné Pán Boh zaplať. 

10. Počas októbra máme Októbrové ružencové pobožnosti: 
 Lokca: večerné sv. omše začíname modlitbou ruženca. 
 Ťapešovo: večerné sv. omše začíname modlitbou ruženca, keď sv. omša nie je, tak o 18:00 hod. 

11. Srdečne Vás pozývame zapojiť sa do synody, ktorú Svätý Otec František slávnostne otvoril v nedeľu 
10. októbra a v našich diecézach i na celom svete sa začína v nedeľu 17. októbra 2021. Prvé informácie 
môžete nájsť na webstránke www.synoda.sk. 

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. 

13. Fórum života organizuje Sviečku za nenarodené deti s mottom: Rozsvieťme Slovensko! Preto vás 
pozýva v čase okolo 2. novembra na zapálenie sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na 
cintorínoch a k modlitbe. Sviečku si môžete zakúpiť v zadnej časti kostola, cena malej plastovej je 1 
euro a sklenenej voňavej je 5 eur. Aj tentokrát je možné sviečku zapáliť aj online na webstránke 
www.sviecka.forumzivota.sk. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Viac informácií 
nájdete na spomínanej stránke. Fórum života vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať všetkým 
podporovateľom. 
 

BYŤ SLUHOM VŠETKÝCH, NIE FUNKCIONÁROM 
Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Mk 10,35-45) ukazuje, že túžba po výhodných postoch 

pokúšala aj samotných apoštolov. Jakub a Ján žiadajú od Ježiša, aby im dvom pridelil vo večnosti 
privilegované pozície, najlepšie hneď po jeho pravici a ľavici.  

Jakub a Ján spolu s Petrom boli privilegovanými v skupine apoštolov. Patrili do štvorice prvých 
povolaných apoštolov (porov Mk 1,16-20). Len oni boli prítomní pri vzkriesení Jairovej dcéry (porov. Mk 
5,37), pri Ježišovom premenení na vrchu (Mk 9,2) a len oni budú svedkami Ježišovej agónie 
v Getsemanskej záhrade (porov. Mk 14,33). Možno práve tento pocit a skutočnosť, že videli množstvo 
Ježišových zázrakov im dodal odvahu predniesť žiadosť a to nie hocijakú, ale rovno tú najväčšiu možnú: 
„Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ (Mk 10,37) Už nechcú medzi 
sebou diskutovať, kto z nich je väčší (Mk 9,33-34), ale očakávajú, že samotný Ježiš sa postará o ich 
budúcnosť. 
Jestvuje len jedna cesta nasledovania Krista   

Istým spôsobom je naivita dvoch apoštolov pochopiteľná. Jakub a Ján sú si istí, že nasledovanie 
Ježiša im zaručí slávu. Veď Ježiš hovoril o príchode Syna človeka v sláve (porov. Mk 8,38). Dúfali, že už 
čoskoro Kristus prejaví svoju moc, bude nad všetkým vládnuť a oni nevyjdú naprázdno. Avšak Jakub a Ján 
ani len netušia, že ich Majster má úplne inú predstavu o charaktere tejto slávy a o ceste, ktorá k nej vedie. 

Dvaja apoštoli si však neuvedomili dve zásadné veci. Nasledovať Ježiša do slávy znamená 
nasledovať ho na ceste utrpenia. Sláva a kríž nie sú dve nezávislé cesty. Jestvuje iba jediná cesta 
nasledovania Krista, ktoré môžeme vyjadriť Pavlovým zvolaním v Liste Galaťanom: „Ja sa nechcem 
chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista.“ (Gal 6,14) Obraz Krista zbaveného kríža je 
neúplný a falošný. Žiaľ, aj v dnešnej dobe jestvujú snahy vytvoriť z Kristovho evanjelia tzv. „wellness 
náboženstvo“, ktoré od človeka nič nežiada. Druhým zásadným posolstvom je, že Kristovi v našom živote 
patrí centrálne miesto. Všetko ostatné máme ponechať na rozhodnutie Všemohúceho Boha. 



Pohľad na Krista cez apoštola Pavla  
Pravý Ježišov učeník má účasť na Kristovom kalichu a krste. V tomto prípade ide o starozákonné 

obrazy, ktoré vyjadruje bolesť a utrpenie (porov. Iz 51,17, Jer 49,12). Kristus žiada od obidvoch apoštolov, 
aby mali podiel na jeho osude, aby sa Kristov život stal ich životom. Znova zacitujem apoštola Pavla, ktorý 
to opäť v Liste Galaťanom vyjadril nádhernými a hlbokými slovami: „S Kristom som pribitý na kríž. Už 
nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, 
ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.“ (Gal, 2,19-20)  

Nech našou hlavnou túžbou v živote je jedno jediné – čo najlepšie a najvernejšie nasledovať Ježiša 
Krista. Preto si dovolím do tretice odcitovať apoštola Pavla, tentokrát z Listu Filipanom: „A vôbec všetko 
pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokladám 
za odpadky, aby som získal Krista.“ (Flp 3,8) 
Slúžiť druhým  

Nech nám Kristus a jeho Kráľovstvo neujde, kým my budeme riešiť svoje zabezpečenie. Ak aj 
vidíme v tomto svete ostré lakte, boj o moc, túžbu získať postavenie, Kristove slová pre nás znejú 
nekompromisne: „Medzi vami to tak nebude.“ (Mk 10,43) Možno zaznie argument, že niekto predsa musí 
stáť na čele inštitúcie, organizácie, školy, farnosti, diecézy... Ježiš to neodmieta, ale stanovuje dôležité 
kritériá, ktoré majú charakterizovať tých, ktorým bol zverený úrad. Vyjadrujú to slová v dnešnom 
evanjeliu: „vašim služobníkom“, „sluhom všetkých“. Kristus je pre nich najžiarivejším vzorom, lebo „ani 
Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za 
mnohých.“ (Mk 10,45) Nemôžu byť skutočnými učeníkmi toho, ktorí prišiel slúžiť, tí, ktorí sami odmietajú 
slúžiť druhým. 
autor: František Trstenský                zdroj: postoj.sk 
 

SYNODA 2021-2023 
ZA SYNODÁLNU CIRKEV: SPOLOČENSTVO, SPOLUÚČASŤ A MISIA 

„Božia cirkev je pozvaná na synodu.“ 
Týmto pozvaním pápež František vyzýva celú Cirkev, aby si kládla otázku o synodalite: tá je 

rozhodujúcou témou pre život a poslanie Cirkvi. 
Svätý Otec František 7. marca 2020 ohlásil XVI. riadne generálne zhromaždenie Synody biskupov, 

ktoré sa koná na tému: Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia. 
Tri roky trvajúci synodálny proces, rozčlenený do troch fáz a pozostávajúci z konzultácií, modlitieb 

a rozlišovania, sa započal 9. a 10. októbra 2021 vo Vatikáne za prítomnosti Svätého Otca a vyvrcholí 
zhromaždením biskupov v októbri 2023 v Ríme.  

Synoda, teda neprebieha len vo Vatikáne, ale v každej partikulárnej Cirkvi piatich kontinentov. Jej 
trojročný harmonogram je rozčlenený do troch fáz: diecéznej, kontinentálnej a univerzálnej: 

Prvá fáza na úrovni partikulárnej cirkvi sa začína v nedeľu 17. októbra pod vedením diecézneho 
biskupa. Cieľom tejto fázy je konzultácia Božieho ľudu na základe prípravného dokumentu Sekretariátu 
synody, ktorý je sprevádzaný dotazníkom a tzv. vademecum s návrhmi ako uskutočniť konzultáciu v 
každej partikulárnej cirkvi. Tieto konzultácie v 1. fáze prebiehajú i na dikastériách Rímskej kúrie, 
združeniach vyšších rehoľných predstavených či federáciách zasväteného života, medzinárodných laických 
hnutiach, univerzitách či teologických fakultách. 

Na úrovni diecéz rozlišovanie vyvrcholí „predsynodným stretnutím“, z ktorého výstup pôjde 
príslušnej biskupskej konferencii. Tá sa zíde na istý čas rozlišovania a urobí syntézu, ktorú do začiatku 
apríla 2022 zašle generálnemu sekretariátu synody. V septembri 2022 bude zverejnený prvý pracovný 
dokument Instrumentum laboris a dostanú ho všetky partikulárne cirkvi. 

Druhá fáza (kontinentálna), bude nasledovať od septembra 2022 do marca 2023. Jej výstupy v 
podobe záverečných dokumentov zo siedmich kontinentálnych oblastí umožnia Generálnemu sekretariátu 
Synody biskupov vypracovať druhé Instrumentum laboris v júni 2023. 



Tretia fáza: synodálna cesta napokon vyvrcholí v októbri 2023 zhromaždením biskupov v Ríme, 
podľa procedúr stanovených v konštitúcii Episcopalis communio (Biskupské spoločenstvo), vydanej v roku 
2018. 

 

Pozvanie slovenských biskupov 
Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí bratia a sestry, mládež i seniori a všetci ľudia 

dobrej vôle: srdečne Vás pozývame zapojiť sa do synody, ktorú Svätý Otec František slávnostne otvoril v 
nedeľu 10. októbra a v našich diecézach i na celom svete sa začína v nedeľu 17. októbra 2021. 

Témou tohto podujatia je „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“ – teda samotná 
synodálna podstata Cirkvi. Tá spočíva v spoločnom kráčaní, vo vzájomnom počúvaní sa a v načúvaní 
Ducha Svätého pri ohlasovaní evanjelia. Kľúčové slová "spoločenstvo, spoluúčasť a misia" podčiarkujú, že 
práve ohlasovanie evanjelia je tým cieľom, na ktorého sledovaní máme mať účasť všetci ako spoločenstvo 
veriacich v Krista. 

Chceme hľadať odpoveď na otázku ako sa spoločné kráčanie pri ohlasovaní evanjelia dnes 
uskutočňuje v našej Cirkvi a aké kroky nás Duch Svätý pozýva urobiť, aby sme v tomto kráčaní rástli. 
Pozývame vás teda na cestu dialógu a dôvery vo vedenie Ducha Svätého! 

Prvé informácie môžete nájsť na stránke www.synoda.sk. Prosíme vás, aby ste sa s ňou oboznámili: 
na jej základe už čoskoro spustíme synodálne iniciatívy. Ďakujeme Vám za Váš záujem i modlitby za 
synodálnu cestu, ku ktorej nás vedie Svätý Otec František. 

S odvahou a dôverou k Duchu Svätému na ňu vykročme! 
Pozdravujú Vás a zo srdca Vám žehnajú Vaši otcovia biskupi. 
 

Popis loga 
Veľký majestátny strom - plný múdrosti a 

svetla - siaha až k nebu. Je znakom hlbokej vitality 
a nádeje a vyjadruje Kristov kríž. Nesie 
Eucharistiu, ktorá žiari ako slnko. Horizontálne 
vetvy otvorené ako ruky alebo krídla naznačujú 
zároveň Ducha Svätého. 

Boží ľud nie je statický: je v pohybe, čo je 
priamy odkaz na etymológiu slova synoda, ktoré 
znamená "kráčať spolu". Ľudí spája tá istá 
spoločná dynamika: tú im vdychuje Strom života, 
od ktorého začínajú svoju cestu. 

Týchto 15 siluet vystihuje celú našu 
ľudskosť v jej rozmanitosti životných situácií, 
generácií a pôvodu. Tento aspekt je posilnený 
množstvom jasných farieb, ktoré sú samy o sebe 
znakom radosti. Medzi týmito ľuďmi, ktorí sú na 
rovnakej úrovni, nie je žiadna hierarchia, sú mladí, 
starí, muži, ženy, dospievajúci, deti, laici, 

rehoľníci, rodičia, páry, slobodní; biskup a rehoľníčka nie sú pred nimi, ale medzi nimi. Veľmi prirodzene 
im cestu otvárajú deti a potom dospievajúci s odkazom na tieto Ježišove slová z evanjelia: "Zvelebujem ťa, 
Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým." (Mt 
11,25) 

Horizontálna základná línia: "Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia" prebieha 
zľava doprava v smere tohto pochodu, podčiarkuje ho a posilňuje - a končí titulom "Synoda 2021 - 2023": 
to je zároveň najdôležitejší bod, ktorý sumarizuje celok. 

       zdroj: synoda.sk 


