
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 (24.10.2021 – 31.10.2021) 
                 30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - MISIJNÁ NEDELA 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
25.10.2021 

VÝROČIE POSVIACKY 
KATEDRÁLNEHO CHRÁMU  
SV. MARTINA Z TOUR  
V SP. KAPITULE, sviatok 

17:30 – detská - OTP 
+ Jozef a Helena Smolár, 

deti a vnúčatá 
*** 

UTOROK 
26.10.2021 

VÝROČIE POSVIACKY 
CHRÁMOV, KTORÝCH DEŇ 
POSVIACKY NIE JE ZNÁMY 

Slávnosť 

18:00 - Očkovaní 
+ Margita Klokočíková 

16:30 – detská - OTP 
BPZ pre rod. Hvoľkovú 

STREDA 
27.10.2021 

Streda 29. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

7:00 - Základ 
+ Peter Kunocha (30. deň) 

*** 

ŠTVRTOK 
28.10.2021 

SV. ŠIMONA A JÚDU, 
APOŠTOLOV  
sviatok 

18:00 - Očkovaní 
+ Helena a Štefan Lipničan 

a rodičia  
*** 

PIATOK 
29.10.2021 

Piatok 30. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 - Očkovaní 
+ Anton a Helena 
Kramarčík č. 250  

16:30 - OTP 
+ Margita Koleková  

(1. výr.) 

SOBOTA 
30.10.2021 

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

18:00 - Základ 
poď. za 50 r. manžel. 

Štefana a Anny 
*** 

NEDEĽA 
31.10.2021 

31. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 - Očkovaní 
na úmysel kňaza 

7:45 - Očkovaní 
na úmysel kňaza 

9:00 - OTP 
na úmysel kňaza 

10:30 - Očkovaní 
za ľud farnosti 

9:00 - OTP 
BPZ pre rod. Boboňovú 

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 krstu Dávida Martvoňa 50,- €. PBZ 
4. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme sk. č. 22: vedúca p. Kramarčíková Helena. PBZ  
5. Dnes 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 PBZ. 



6. Dnes bude ružencová pobožnosť v Ťapešove o 13:00 hod. a v Lokci o 14:00 hod.  
7. Tento týždeň je pred Dušičkovým obdobím, spovedať budeme takto: 

 Lokca: v pondelok od 16:30 hod., vo štvrtok a v piatok od 16:00 hod. do sv. omše 
 Ťapešovo: v utorok a v piatok od 15:00 hod. do sv. omše  

8. Októbrové ružencové pobožnosti budú v Lokci a v Ťapešove ako doteraz. 
9. Sviatosť oltárna bude vyložená na adoráciu v Lokci vo štvrtok po sv. omši do 19:30 hod. Posledných 

cca 15 minút bude moderovaná adorácia so spevom. 
10. Vo štvrtok 28. 10.  si pripomenieme 1. výročie úmrtia spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana 

Sečku. V tento deň pamätajme vo svojich modlitbách a obetách na zosnulého biskupa Štefana. 
11. V noci zo soboty 30.10. na nedeľu 31.10. sa mení čas. O 3 hodine si posunieme hodinky o hodinu 

späť na 2 hod. (Budeme spať o hodinu dlhšie.)  
12. 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. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Viac 
informácií nájdete na plagáte alebo webstránke. 

13. Drahí bratia a sestry, minulú nedeľu sme začali zhruba štvormesačnú diecéznu fázu Synody 
o synodalite, ktorú vyhlásil Svätý Otec František. Cieľom synody je v modlitbe a uvažovaní zistiť, ako 
Duch Svätý chce, aby sme dnes spoločne kráčali pri ohlasovaní Evanjelia. V rámci Spišskej diecézy bol 
vytvorený Diecézny synodálny tím, ktorý aktuálne pripravuje možnosti pre aktívne zapojenie každého 
človeka, ktorý bude chcieť v rámci diecéznej fázy vyjadriť svoj názor k tejto téme. Všetkých 
povzbudzujeme modliť sa za toto dielo a už teraz sledovať web stránku www.synoda.sk, ktorá sa venuje 
otázkam synody a rovnako sociálne siete našej diecézy. V prvú novembrovú nedeľu dňa 7.11.2021 bude 
v celej Spišskej diecéze zverejnená možnosť ako sa zapojiť do synody a to konkrétnym vyjadrením 
svojho názoru ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi s cieľom ohlasovať Evanjelium. Tešíme sa na 
spoluprácu. 
 

VERIŤ V KRISTA A VERNE HO NASLEDOVAŤ 
Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Mk 10,46-52) prináša príbeh uzdravenia slepého pri Jerichu. Je 

to posledné uzdravenie v Markovom evanjeliu. Ježiš získava ďalšieho učeníka na ceste do Jeruzalema, kde 
ho čaká utrpenie.  

Jericho bolo starobylým mestom, ktoré leží neďaleko ústia rieky Jordán do Mŕtveho mora, najnižšie 
položeného miesta na našej planéte, ktoré sa nachádza približne 400 metrov pod hladinou svetového 
oceána. 

Pre pútnikov, ktorí prichádzali z Galilei, bolo toto mesto poslednou zastávkou na ceste do 
Jeruzalema. Čakalo ich už len 30 km dlhé stúpanie do svätého mesta cez Judskú púšť. 

Preto neprekvapuje, že slepý žobrák Bartimej sedel pri ceste, lebo prechádzalo popri ňom veľa ľudí, 
od ktorých prosil almužnu.  
Vyznanie  

Pre lepšie porozumenie celého príbehu je dobré mať na pamäti, že Ježiš smeruje k zavŕšeniu svojho 
pozemského účinkovania. Po tomto uzdravení bude nasledovať opis Ježišovho vstupu do Jeruzalema, ktorý 
si osobitným spôsobom pripomíname na Kvetnú nedeľu (porov. Mk 11,1).  

Slepec sa nedá zastrašiť tými, ktorí ho napomínajú, aby mlčal. Vyznáva Krista titulom „Syn 
Dávidov“, čo bol jeden z mesiášských titulov. Moc otvárať oči slepým bol podľa Starého zákona jeden zo 
skutkov, ktorý potvrdzoval autentickosť budúceho mesiáša (porov. Iz 35,5). 
Uzdravenie 

Rozhovor Ježiša s Bartimejom začína podobnou otázkou ako rozhovor Ježiša s Jakubom a Jánom, 
ktorý sme počuli minulú nedeľu: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ (Mk 10,51). Dvaja apoštoli žiadali prvé 
miesta pri Ježišovi, slepec žiada prinavrátenie zraku. Slepec ukázal obdivuhodnú vieru. Poukazuje to 
oslovenie, ktorým sa na Ježiša obracia a skutočnosť, že sa nedal odradiť ostatnými. Pán Ježiš to sám 
potvrdzuje: „Tvoja viera ťa uzdravila“ (Mk 10,52).  



Naša viera v Krista je nevyhnutnou požiadavkou našej spásy. Kristus nás vykúpil bez nás, ale 
nespasí nás bez nás! Nikto si nemôže udeliť večný život. On je vždy Božím darom. Odpoveďou na tento 
dar je naša viera.  

Aj do nášho života prichádzajú prekážky, niekedy je to posmech a odrádzanie druhých ľudí. Majme 
vieru a odvahu Bartimeja! 
Oči viery   

Dnešné evanjelium končí slovami: „A hneď videl a šiel za ním po ceste“ (Mk 10,52). Ježišova cesta 
vedie do Jeruzalema a je to cesta kríža. Vidíme, že Bartimejovi sa nevrátil len telesný zrak. Vierou vytvoril 
s Ježišom spoločenstvo, ktoré robí z neho Ježišovho učeníka.  

Pred uzdravením Bartimej sedával pri ceste. Stretnutie s Kristom ho mení najmä vnútorne. Dáva sa 
do pohybu. Úloha učeníka je verne ísť za svojím Majstrom. Toto Bartimej robí. Preto je príkladom pre 
samotných apoštolov. Na jeho osobe nám evanjelista Marek ukazuje, čo sa očakáva od nás - veriť v Krista 
a verne ho nasledovať. 
Krátky pohľad späť   

Urobme si malú rekapituláciu evanjeliových úryvkov posledných nedieľ. Videli sme boháča 
(14.10.), ktorý taktiež prišiel za Kristom, ale na Ježišovu výzvu „príď a nasleduj ma“, kvôli svojmu 
bohatstvu sám od neho odchádza. 

Dvaja apoštoli Jakub a Ján (21.10.) sa taktiež obrátili na svojho Učiteľa so žiadosťou o prvé miesta, 
ktorú však Ježiš odmietne. Bartimejovu žiadosť hneď vypočuje.  

Je to škola aj pre nás, v čom spočíva skutočné nasledovanie Krista, aké jestvujú prekážky a čo 
očakávame od nášho vzťahu ku Kristovi. Aj preto sa Markovo evanjelium nazýva „evanjelium učeníctva“. 
autor: František Trstenský                zdroj: postoj.sk 
 

MISIJNÁ NEDEĽA – 24. OKTÓBRA 2021 
„Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“ (Sk 4,20) 

Vo všetkých kostoloch na Slovensku sa bude sláviť Misijná nedeľa 24. októbra. Cirkev je viac ako 
náš kostol, do ktorého pravidelne chodíme. Cirkev je celosvetové spoločenstvo. Misijnú nedeľu slávia 
farnosti celého sveta, aj tie najchudobnejšie. Je to najstaršia a najväčšia akcia solidarity na celom svete.    

„Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“ (Sk 4,20) To je motto tohtoročnej 
Misijnej nedele, ktorá pozýva všetkých kresťanov, aby sa navzájom učili vzájomne zdieľať bohatstvo 
viery. Na Slovensku sa tento rok upriamujeme na Keňu, kde kresťania hovoria: „Sme jedna Božia rodina“. 
Na celom svete je celkovo 2500 diecéz, z ktorých sa viac ako 1100 nachádza v najchudobnejších častiach 
sveta. Každý rok vznikne 10 nových diecéz a 10 nových kňazských seminárov v misijných krajinách.  Viac 
ako miliarda katolíkov sa na Misijnú nedeľu zapája do podpory chudobných. 
Keňa – naša tohtoročná prioritná krajina 

Každý rok si na Slovensku vyberáme cieľovú krajinu. Tento rok je to africká krajina Keňa. V 
hlavnom meste Nairobi žijú takmer 2 milióny obyvateľov v slumoch. Okrem toho existuje veľké množstvo 
ľudí, ktorí už roky utekajú do Kene z Južného Sudánu, Somálska a ďalších afrických krajín. Sever Kene, 
ktorý je veľmi chudobný, pravidelne postihujú extrémne suchá. Hladomor postihuje viac ako dva milióny 
ľudí vrátane 350 000 detí. V Turkane vyschlo za posledné obdobie 70% vodných zdrojov. Keňa má takmer 
53 miliónov obyvateľov, z nich sa 60% hlási ku kresťanstvu. 

Okrem turistických atrakcií a bohatých štvrtí je mesto Nairobi smutne známe aj svojimi slumami. Sú 
to časti mesta obývané väčšinou prisťahovalcami z vidieckych častí Kene, ktorí sem prišli za vidinou 
lepších životných podmienok. Jeden z najväčších slumov, slum Mukuru, tvorí pás široký 600 až 1 000 
metrov, ktorý lemuje rieku Mukuru a má dĺžku približne 13 kilometrov. Žije tu takmer 800 000 ľudí bez 
pitnej vody, elektriny, hygienických zariadení...  V maličkých chatrčiach zo zvyškov plechu, lepenky či 
dreva sa tiesni v jednej miestnosti často aj 6 – 10 osôb. V Nairobi žije viac než 50 000 detí priamo na ulici. 
  



Spravodlivé rozdelenie 
Pápežské misijné diela zabezpečujú spravodlivé rozdelenie finančných prostriedkov už od roku 1922 

v spolupráci s apoštolskými nunciatúrami a miestnymi diecézami.  Cirkev v misijných krajinách rastie. V 
roku 1922 bolo 300 miliónov katolíkov a dnes je to 1,3 miliardy. Sme univerzálna katolícka Cirkev a veľmi 
k tomu prispela aj Misijná nedeľa. Zbierka na Misijnú nedeľu umožňuje mladým cirkvám v 
najchudobnejších krajinách sveta žiť a ďalej sa rozvíjať. Okrem základnej starostlivosti sú financované 
pastoračné a sociálne projekty, budovanie kostolov, nemocníc, škôl a formácia nových kňazov. 
Zbierka v kostoloch 

Misijná zbierka je určená pre bratov a sestry v Afrike, Ázii a Oceánii. Je najväčšou akciou solidarity 
na celom svete. Podporuje najchudobnejšie diecézy celého sveta. Inštrukcia Kongregácie pre evanjelizáciu 
národov k zbierke na Misijnú nedeľu: Celková vyzbieraná suma na úrovni farnosti, diecézy a Slovenska je 
určená výlučne na misijné diela pápeža. 
Motív plagátu k Misijnej nedeli 2021 

Na plagáte sa nachádza dievča, ktoré naberá 
vodu do bandasiek. V kraji Samburu prejdú ľudia 
za vodou osem kilometrov pešo a váha bandasiek s 
vodou je 20 kg. 

Voda je aj prvým krok evanjelizácie – bez 
nej nemožno robiť nijakú aktivitu. Preto sa musí 
zlepšiť prístup k nej. Či už je to formou vrtu, 
plytkej studne, vodnej nádrže na zber dažďovej 
vody alebo na zachytávanie povrchovej vody. 

Hodnota vody je neopísateľná. Pre nás je 
kvapka vody ničím, no pre ľudí, ktorí nesú svoje 
ťažké nádoby tak opatrne, aby z nich nevyliali ani 
kvapku, je nesmierne vzácna. 

V tomto kraji pôsobí aj otec Memo, v 
Samburu spolupracuje s kongregáciou 
jarumalských misionárov a spravuje farnosť 
Barsaloi s jedenástimi filiálkami. Byť misionárom 
je pre otca Mema životným postojom otvorenosti 
deliť sa o to, čo má a čím je. Deliť sa o svoj život, 
čas, nádeje, radosť aj smútok. Fotografiu nasnímala 
Danica Olexová, ktorá 10. marca 2019 zahynula pri 
nešťastnom páde lietadla smerujúceho z Etiópie do 
hlavného mesta Kene Nairobi. 

Pápež František zdôrazňuje, že je dôležité, 
aby misionári stáli pri ľuďoch, ktorým hlásajú 
evanjelium. „Ak misionár pomáha kopať studňu, 

pretože ju potrebujú tí, ktorých krstí a ktorým káže evanjelium, ako možno povedať, že takýto skutok je 
oddelený od ohlasovania?“ pýta sa. 

Modlime sa za misionárov a za našich bratov a sestry v Keni a na celom svete. Ak sa rozhodnete 
pomôcť finančne, môžete tak urobiť vo vašom kostole na Misijnú nedeľu 24. októbra. Misia sa začína 
u vás, u mňa. Tu a teraz. Nie len tým že sme štedrí, ale začína skôr -tým, že sme šťastní, lebo sme 
kresťania. Viera v Boha nás robí účastnými života v Božom kráľovstve už na tejto zemi. 

zdroj: misijnediela.sk 


