
 

FARSKÉ OZNAMY (28.11.2021 – 5.11.2021) 
1. ADVENTNÁ NEDEĽA 

Aj keď sa nemôžete zúčastniť na sv. omšiach osobne, spojte sa s nami aspoň duchovne,  
sledovaním vysielania sv. omše naživo z farského kostola v Lokci  

alebo sledovaním sv. omše cez média, či spoločnou modlitbou v rodine. 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
29.11.2021 

Pondelok po 1. adventnej nedeli,  
féria 

+ Rudolf Lipničan *** 

UTOROK 
30.11.2021 

SV. ONDREJA, APOŠTOLA 
sviatok 

18:00 - vysielaná - sviečky 
BPZ pre členov ruže sv. 

Ondreja 
+ Imrich a Pavla Jateľ 

STREDA 
1.12.2021 

Streda po 1. adventnej nedeli,  
féria 

BPZ pre Pavla Graňáka  
s rodinou 

*** 

ŠTVRTOK 
2.12.2021 

Štvrtok po 1. adventnej nedeli,  
féria  
Prvý štvrtok v mesiaci. 

18:00 - vysielaná 
+ za duše v očistci 

BPZ pre birmovancov a ich 
rodičov 

PIATOK 
3.12.2021 

Sv. Františka Xaverského, kňaza 
spomienka 
Prvý piatok v mesiaci. 

18:00 - vysielaná - sviečky 
+ František a Emília 

Tomčík  
+ Magdaléna 

SOBOTA 
4.12.2021 

Sobota po 1. adventnej nedeli,  
féria; Prvá sobota v mesiaci. 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

BPZ pre Zdenka Bartoša 
 s rodinou 

+ Jozef, Mária a Ignác  
č. 49 

NEDEĽA 
5.12.2021 

2. ADVENTNÁ NEDEĽA 
9:00 - vysielaná 
za ľud farnosti 

poď. za dožitých 80 r. ž. 
Alexandra a Terézie 

1. Aktuálne opatrenia: Verejné bohoslužby sú zakázané. 
2. Obrady krstu a sobáša účasť max. 6 ľudí. Obrady pohrebu účasť bez obmedzení. 
3. Pre toho, kto sa nemôže zúčastniť na bohoslužbe v nedeľu a v prikázaný sviatok kvôli obmedzeniam 

vyplývajúcim z aktuálnych opatrení, platí dišpenz od účasti na sv. omši. 
4. Individuálna pastorácia je možná po dohode. 
5. Ak potrebujete niečo vybaviť na fare, najprv sa prosím skontaktujte telefonicky na č. 043/559 12 26. 
6. Z farského kostola vysielame cez internet sv. omše. Link na prenos je v úvode webstránky farnosti. 
7. Kostoly na súkromnú modlitbu budú otvorené: 

 Lokca: nedeľa 14:00 – 15:00; utorok a piatok 16:30 – 17:30 
 Ťapešovo: nedeľa 12:30 – 13:30; štvrtok 16:30 – 17:30; piatok 17:00 – 17:30 

8. Prosíme o dodržiavanie protipandemických opatrení v interiéri: R-O-R (respirátor-odstupy-ruky). 
9. Na kostol darovali z krstu Filipa Jadroňa a Róberta Revaja po 50,- €, z pohrebu Heleny Brontvajovej 

100,- € a rodičia birmovancov 900,- €. PBZ 
10. Chcem vás poprosiť, aby sme v piatok ako farnosť osobitne konali pokánie za zmiernenie pandémie. 

Obetujme svoje modlitby, pôsty, choroby za zmiernenie pandémie, zdravotníkov, chorých, odčinenie 
hriechov a obrátenie hriešnikov. 

11. Dnes 28.12. je jesenná zbierka na charitu. Preto od dnes až do budúcej nedele budete môcť 
v kostoloch počas súkromnej modlitby vhodiť svoj milodar do pripravenej krabičky s označením 

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

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



CHARITA. Zbierku tiež možno podporiť počas nasledujúcich dvoch týždňov prostredníctvom 
poštových poukážok, ktoré nájdete vzadu v kostole alebo priamo na č. ú.: SK28 0200 0000 0000 
2963 4592, VS: 412071874. Výťažok zo zbierky na území Spišskej diecézy je určený pre služby a 
zariadenia Spišskej katolíckej charity.  

12. Oznam pre rodičov, ktorí chcú prihlásiť deti na 1. sv. prijímanie v Lokci a v Ťapešove. Vyplnené 
prihlášky prineste do kostola od dnes do konca týždňa v čase, keď bude kostol otvorený pre súkromnú 
modlitbu mne osobne do rúk. 

13. Oznamujeme snúbencom, že je už možné prihlásiť sa na Kurzy prípravy na manželstvo na budúci 
rok. Termíny kurzov pre Spišskú diecézu, ale aj pre celé Slovensko, nájdete na webstránke 
domanzelstva.sk. 

14. Modlitbu na požehnanie adventného venca nájdete na webstránke farnosti. 
15. Začína Adventné obdobie, kedy sa pripravujeme na Narodenie Pána Ježiša. Počas adventu budeme v 

rodinách čítať 2. knihu Samuelovu. Adventná modlitba v rodine pri adventnom venci a plán čítania 
na každý deň počas adventu je k dispozícii na webstránke farnosti a v kostole.  

16. Pre deti je pripravená osobitná aktivita na advent. Hrací plán nájdete na webstránke farnosti alebo 
v kostole. Na každý deň majú deti vykonať nejakú úlohu. Po jej splnení si môžu vyfarbiť príslušnú 
hviezdičku na hracom pláne. Zároveň po každej sv. omši pri sviečkach bude na webstránke zverejnená 
vymaľovanka, ktorú si môžete stiahnuť a vyfarbiť. 

17. Počas adventu budeme mať sv. omše pri svetle sviečok. Tieto sv. omše budeme streamovať. Nasledujúci 
týždeň to bude v utorok a v piatok. Môžete sa k nám pripojiť tak, že aj vy bude sledovať sv. omšu pri 
sviečkach doma.    

 

ADVENTNÉ ZAMYSLENIE: ABY NÁM NEOŤAŽELI SRDCIA 
Evanjeliový úryvok Prvej adventnej nedele (Lk 21,25-28. 34-36) ponúka návod, aký obsah máme dať 

advetnému obdobiu. 
V taliančine sa Advent spolu s obdobím Pôstu zvykne nazývať „tempo forte – silný čas.“ Je to obdobie, 

keď v priebehu štyroch týždňov môžeme prehĺbiť svoj duchovný život.   
Adventné obdobie tvoria štyri nedele. Prvá adventná nedeľa je zároveň začiatkom nového liturgického 

roka. Už podľa názvu sa toto obdobie zameriava na príchod Pána Ježiša. Prvá časť Adventu, ktorá trvá do 
17.12., je tematicky zameraná na druhý Pánov príchod v sláve na konci čias. 

Druhá časť Adventu je prípravou na oslavu prvého príchodu Božieho Syna pred 2000 rokmi 
v Betleheme. Po obsahovej stránke nedeľné evanjeliové úryvky sa rozdeľujú: 1. adventná nedeľa: druhý 
Pánov príchod; 2. a 3. adventná nedeľa: pôsobenie Jána Krstiteľa; 4. adventná nedeľa: osoba Ježišovej matky 
Márie. 
Vnímavosť na znamenia  

Nedeľný úryvok sa skladá z dvoch častí. Prvá časť (Lk 21,25-28) má štruktúru nebesia  zem - more – 
nebesia. Pán Ježiš hovorí o svojom druhom príchode, ktorý bude dňom Božieho súdu. Používa pritom obrazy 
a výrazy starozákonných prorokov, ktoré jeho poslucháči dobre poznali. 

Prorok Joel 3,4: „Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, skôr než príde veľký a hrozný Pánov 
deň;“ prorok Ezechiel 32,7-8: „Keď zhasneš, zahalím nebesá, ich hviezdy zatemním, slnko zahalím oblakmi 
a mesiac nevydá svetlo. A všetky svietidlá na nebi zatemním pre teba, na tvoju zem však dopustím tmu - 
hovorí Pán, Jahve;“ prorok Izaiáš 24,9: „Veľmi sa rozpuká zem, na kusy sa dotrhá zem, hrozne sa bude triasť 
zem.“    

Opis vrcholí príchodom Božieho Syna, pričom Pán Ježiš na svoju osobu aplikuje obraz zo 
starozákonnej knihy proroka Daniela 7,13: „Hľa, v oblakoch neba prichádzal ktosi ako Syn človeka; prišiel 
až k Starcovi dní, priviedli ho pred neho.“ Prítomnosť kozmických symbolov (slnko, mesiac, hviezdy, 
hviezdy, more) zdôrazňuje majestát Boha, lebo sú Božím stvorením, a sú znamením Božej prítomnosti.    

Pán Ježiš hovorí o citlivosti na znamenia čias: „Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite 
hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“ (Lk 21,28) Aj do nášho života prichádzajú znaky, znamenia Božej 
prítomnosti. Vnímaš ich ako Božie pozvanie k zmene života? Takýmto znamením je aj obdobie Adventu. Je 



pre teba príležitosťou prehĺbiť svoj duchovný život? Využiješ to alebo sa vyhovoríš na zhon, nedostatok 
času, upratovanie, kupovanie darčekov?   

V nedeľnom úryvku je vypustená zmienka o figovníku (Lk 21,29-33). Je to z toho dôvodu, že toto 
podobenstvo zaznelo už pred dvoma týždňami (33. nedeľa v cezročnom období v Markovom evanjeliu 
13,24-32). Ako z jarného pučenia listov na figovníku ľudia vedia „prečítať“ blížiace sa leto, tak veriaci 
človek má zo znamení vo svojom živote „čítať“ Božiu blízkosť.  
Bdejte a modlite sa   

Druhá časť (Lk 21,34-36) obsahuje Ježišovo povzbudenie. Vieme, čo znamená prílišná záťaž pre loď, 
tlačí ju ku dnu. Vieme, čo znamená záťaž pre balón, nedokáže sa odlepiť od zeme. Kristus 
upozorňuje: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi...“  (Lk 21,34) Menuje hneď aj niektoré záťaže – 
obžerstvo, opilstvo, starosti o tento život. Čo je pre teba tým závažím, ktoré tvoj život tlačí ku dnu? Čo drží 
tvoje srdce pri zemi a bráni ti „vzlietnuť“?  

Pán Ježiš dáva aj konkrétne odporúčanie: „Bdejte celý čas a modlite sa.“ (Lk 21,36) Iste, nežijeme na 
pustom ostrove. Doliehajú na nás každodenné povinnosti - rodina, živobytie, práca, štúdium. Sú nevyhnutnou 
súčasťou nášho života. Toto nie je Ježišova výzva uniknúť do nejakej naivnej beztiažovej zóny.  

Bdelosť znamená, že horizont môjho života neprekryjem, ale zostáva vždy voľný, aby som nestratil 
výhľad na Boha. Modlitba nám pomáha zachovať si tento nadhľad, citlivosť, slobodu a zodpovednosť pri 
rozhodovaní, v prístupe k ľuďom, v rozlišovaní medzi podstatnými a menej dôležitými vecami. 

Začína Advent. Dokážeš si nájsť čas na modlitbu, Sväté písmo, svätú omšu, ticho... ? Je to pozvanie...  
autor: František Trstenský                 zdroj: postoj.sk 
 

SŤAŽOVANIE SA BOHU 
Kniha Žalmov je modlitebnou knihou Božieho ľudu. Je plná hymnov na každú príležitosť – na liturgiu, 

pre osobnú modlitbu, na všetky radosti a smútky, ktorými je ľudský život naplnený.  
Čo je však veľmi prekvapujúce, je to, že viac ako štyridsať percent žalmov sú žalospevy, sťažnosti 

alebo lamentácie. Štyridsať percent – to nie je málo. Toto číslo sa blíži k polovici! 
Ako si môžeme dovoliť sťažovať sa Bohu? 
Sťažovanie sa Bohu je však jedným z privilégií Božích detí. Je však dôležité, aby sme pochopili 

rozdiel medzi sťažovaním sa a reptaním. 
Reptanie je to, čoho sa dopustili Izraeliti, keď putovali púšťou. Sťažovali sa na Boha, a nie Bohu. To 

je rozdiel. 
„Veď moje dni sa tratia ako dym, celé telo mi horí ako v ohni, uschýnam ako skosená tráva, takže 

zabúdam jesť svoj chlieb.“ (Ž 102,4-5) Žalmista sa tu sťažuje Bohu na svoje trápenie. A pritom verí, že Boh 
má moc vyriešiť jeho problém. Táto viera ho vedie ďalej, a tak pokračuje v písaní ďalších veršov, kde 
vyjadruje svoju nádej. 

Takúto vieru podobne nájdeme aj v ostatných, v ešte melancholickejších žalmoch, napr. v Ž 22, 
ktorého slová citoval aj Ježiš na kríži: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Prečo mi neprídeš na 
pomoc? Takto znie môj úpenlivý nárek, Bože môj, volám vo dne, ale mi neodpovedáš, kričím v noci, 
a odpočinku nemám.“ Napriek tomu, že slová žalmistu (v tomto prípade sa autorstvo pripisuje Dávidovi) 
znejú melancholicky a bolestivo, predsa má dôveru v Boha – verí, že Boh, ktorý ho ochraňoval počas celého 
jeho života, ho nikdy neopustí, aj keď všetko, čo sa deje okolo, ukazuje na pravý opak. 

Ďalej Dávid pokračuje: „Ty si chcel, aby som sa šťastne narodil, ochraňoval si ma v matkinom náručí, 
tebe ma zverili, keď som prišiel na svet, ty si môj Boh už od narodenia.“ (Ž 22,10-11) To nie sú slová rebela. 
To sú slová syna, ktorý pokorne prosí svojho Boha o pomoc.  

Žalmy – žalospevy nám ukazujú jednu nádhernú vec – voľnosť Božích detí v slobode prichádzať 
k Bohu ako k svojmu Otcovi.  

zdroj: Scott Hahn, Nádej v ťažkých časoch 
 

 



JEŽIŠ PRÍDE! ALELUJE! 
Adventné obdobie, ktoré sa dnes začína, si takmer automaticky spájame s Narodením Pána. No mali 

by sme s ním mať spojené ešte niečo, čo je pre nás existenčne dôležitejšie: Ježiš sa totiž vráti v sláve a bude 
koniec sveta v podobe, ako ho poznáme. Táto naša viera vyplýva práve z faktu Ježišovho zmŕtvychvstania. 
V Písme je toho veľa, čo Ježiš povedal. Predpovedal aj to, že bude ukrižovaný a zomrie, ale potom vstane 
z mŕtvych. Ak veríme v túto pravdu, potom nutne musíme veriť, že sa stane aj všetko ostatné. Takže Ježiš 
určite splní svoj sľub, že sa vráti. My máme byť na to pripravení. Lebo on sa nevráti len tak pre parádu, ale 
preto, aby súdil živých i mŕtvych, aby ľudstvo rozdelil na pravú a ľavú stranu. Jedni pôjdu s Ježišom do neba, 
druhí do pekla. Na ktorej strane to bude lepšie? 

Máme tu Advent, ktorý máme prežiť ako ostrý nácvik na Ježišov druhý príchod. Ostrý preto, lebo 
každé ráno, keď sa zobudíme a budeme ešte tu, si musíme pripomenúť, že dnes môže prísť Ježiš. A na základe 
tejto myšlienky žiť tak, aby nás pri svojom príchode „našiel i bedliť v modlitbách i jasať na jeho slávu“ (2. 
adventná prefácia). 

Čím teda začať? Responzórium tejto nedele nám dáva perfektný návod: „K tebe, Pane, dvíham svoju 
dušu“ (Ž 25, 1). Začni každý deň hneď ráno – a potom často cez deň – modlitbou dvíhať svoju dušu k Bohu. 
Spočiatku to môže byť ťažké, najmä ak je zaťažená „obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život“ (Lk 
21, 34). Ale ak sa v spovedi tej záťaže zbavíš a potom dvíhaním duše k Bohu sa budeš chrániť pred novou 
záťažou, tak uvidíš, že už len myšlienka na Ježišov príchod v sláve ti prinesie radosť a pokoj. A s takýmto 
postojom sa ti bude lepšie pracovať, učiť, odpočívať... Neboj sa, že to nezvládneš. Veď aj Boh bude konať: 
„Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku... Nech posilní vaše srdcia...“ (1 Sol 3, 12. 13). 

Tak nezabudni: Ježiš vstal a príde!          
zdroj: dcza.sk 

 
☺☺☺ 

 
Rodičia majú dve deti. Jedno je pesimista a druhé veľký optimista. Na Vianoce chcú rodičia deti 

vyskúšať. Pesimistovi nakúpia veľa hračiek a optimistovi dovezú do izby fúru konského hnoja. Zazvonia na 
zvonci a deti bežia do izieb pozrieť darčeky. Z izby pesimistu sa ozýva plač. 
„Toľko darčekov, všetci mi budú závidieť, hračky sa budú kaziť a bateriek, koľko len ide do nich!“ 

Z izby optimistu sa ozýva smiech. Keď prídu do izby, optimista sa prehŕňa v hnoji a vraví: 
„Toľko hnoja, tu musí byť niekde koník.“  
 

☺☺☺ 
 

Radí sa bača s manželkou: 
„Ten baran je nejaký smutný, nemal by som ho podrezať?“ 
„No, keď myslíš, že ho to rozveselí …“ 
 

☺☺☺ 
 

Dvaja právnici išli na večeru. Každý si objednal kávu a potom vytiahli sendviče. Pribehla servírka a 
hovorí:  
„Páni, tu nesmiete konzumovať vlastné potraviny!“   

Obaja právnici sa na seba len pozreli, pokrčili plecami a vymenili si sendviče. 
 

Prajem Vám požehnaný Advent plný nádeje a optimizmu,  
veď na jeho konci sa narodí Boží Syn. 


