
 

FARSKÉ OZNAMY (7.11.2021 – 14.11.2021) 
32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
8.11.2021 

Pondelok 32. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

17:30 – detská - Očkovaní 
+ Helena a Stanislav 

Valčičák 
*** 

UTOROK 
9.11.2021 

VÝROČIE POSVIACKY 
LATERÁNSKEJ BAZILIKY 
sviatok 

18:00 - Očkovaní 
+ Jozef Socha 

16:30 – detská - Očkovaní 
+ z rod. Jankuliak 

STREDA 
10.11.2021 

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa 
Cirkvi, spomienka 

7:00 - Základ 
+ Agnesa Slúková (30.deň) 

*** 

ŠTVRTOK 
11.11.2021 

SV. MARTINA Z TOURS, 
BISKUPA,  
patrón Spišskej diecézy, sviatok 

18:00 - Očkovaní 
+ Ignác a Helena Remko a 

rodičia 

16:30 – Očkovaní 
BPZ pre dobrodincov 

PIATOK 
12.11.2021 

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, 
spomienka 

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

Jána a Marty  

16:30 - Očkovaní 
+ z rod. Bugaj, Balák a 

Hurák 

SOBOTA 
13.11.2021 

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

18:00 - Základ 
+ Jozef Kyška 

*** 

NEDEĽA 
14.11.2021 

33. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

SVETOVÝ DEŇ CHUDOBNÝCH 

7:30 - Očkovaní 
na úmysel kňaza 

7:45 - Očkovaní 
na úmysel kňaza 9:00 - Základ 

poď. za 50. r. manžel. 
Jána a Anny 

10:30 – Očkovaní 
Vysielaná 

za ľud farnosti 

9:00 - Základ 
+ Florián, Emília a Dušan 

1. Aktuálne opatrenia: Okres Námestovo je v čiernej 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 15 osôb a pre Ťapešovo 10 osôb. OTP znamená očkovaní; 
neočkovaní, ale testovaní; a po prekonaní covidu v počte pre Lokcu 25 osôb a pre Ťapešovo 20 osôb. 
Očkovaní znamená, že počet prítomných je obmedzený na 100 osôb. Deti do 12 rokov sa berú ako 
plne zaočkované. 

2. Prosíme o dodržiavanie protipandemických opatrení v interiéri: R-O-R (respirátor-odstupy-ruky). 
3. Diecézny administrátor spišskej diecézy Ján Kuboš posiela  tento oznam: Na plenárnom zasadnutí KBS  v 

Badíne 15.-16. júna 2021 biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu týkajúceho sa povinnej účasti na 
bohoslužbách s tým, že poukázali na výnimky, ktoré anulujú povinnú účasť, alebo lepšie, ktoré 
oslobodzujú od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky (doslovné znenie zo 
zápisnice): „Biskupi hlasovaním rozhodli, že všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných 
bohoslužbách a prikázaných sláveniach končí dňa 30.6.2021. Naďalej však povinnosť účasti nebude 
zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a 
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samozrejme pre tých veriacich, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená 
miestna (okresná) epidemická situácia.“ Ak teda niekomu okolnosti značne sťažujú alebo dokonca 
znemožňujú zúčastniť sa sv. omše v nedeľu alebo v prikázaný sviatok, je od účasti na nej 
oslobodený. 

4. Od budúcej nedele 14.11. sa začne vysielať sv. omša z farského kostola o 10:30 hod. 
5. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme sk. č. 24: vedúca p. Gemeľová Viera. PBZ  
6. Do 2. novembra prebiehala kampaň Sviečka za nenarodené deti. Predalo sa a odoslalo 550,- €. PBZ 
7. Pripomíname, že na základe Apoštolskej penitenciárie zo dňa 28.10.2021 je možné počas celého 

novembra 8 ľubovoľných dní získať úplné odpustky pre duše v očistci. Podmienky sú: sv. 
spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas 
Mária a Sláva Otcu), návšteva cintorína a modlitba za duše v očistci a treba vylúčiť akúkoľvek 
pripútanosť k hriechu, aj všednému. Rovnako môžu získať odpustky aj starí, chorí a všetci, ktorí 
z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, keď sa pomodlia pred obrazom Pána Ježiša a Panny 
Márie za duše v očistci.  

8. Každý piatok je dňom pokánia. Chcem vás poprosiť, aby sme nasledujúci piatok 12.11. ako farnosť 
zvlášť konali pokánie za zmiernenie pandémie. Obetujme svoje modlitby, pôsty, choroby za 
zmiernenie pandémie, zdravotníkov, chorých, odčinenie hriechov a obrátenie hriešnikov. 

9. V predchádzajúcom týždni prišli emailom bližšie informácie a podmienky pre púť do Sv. zeme pre 
tých, ktorí sa prihlásili. Nový termín púte je od 17. do 24. marca 2022. Prosím, aby ste na email 
odpovedali. Kto sa odhlási z púte, prosím, aby ste ma o tom informovali kvôli doplneniu počtu. 

10. Začala prebiehať Synoda, ktorú zvolal pápež František. Od dnešnej nedele 7.11. je možné zapojiť sa aj 
v rámci Spišskej diecézy. Prihlasovací formulár nájdete na webstránke diecézy www.kapitula.sk. 
Podrobnejšie informácie nájdete v malých oznamoch alebo nástenke. 

 

JEŽIŠOVA TVRDÁ VÝČITKA NÁBOŽENSKÉHO FORMALIZMU  
Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Mk 12,38-44) stavia do konfrontácie zbožnosť oficiálnych 

náboženských predstaviteľov a konkrétne konanie chudobnej vdovy. Zákonníci očakávali obnovenie 
pozemského Dávidovho kráľovstva a s tým boli spojené ich pozemské očakávania – materiálne zabezpečenie 
a prvé miesta. Pán Ježiš sa však svojim ohlasovaním Božieho kráľovstva jasne dištancuje od týchto predstáv 

Dej sa odohráva v prostredí jeruzalemského  chrámu. Dlhšia verzia nedeľného úryvku najskôr ponúka 
prvú časť (Mk 12,38-40), v ktorej Ježiš varuje zástup pred zákonníkmi. Za ich falošné správanie ich stihne 
prísnejší Boží súd. Najskôr Ježiš kritizuje ich osobné ambície. Dovolávajú sa zvláštnej pozornosti na 
verejnosti - majú radi pozdravy, prvé miesta, prechádzajú sa v dlhých rúchach. Potom Ježiš dvoma 
konkrétnymi príkladmi poukazuje na ich pomýlené správanie - vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia.  
Pravá nábožnosť obsahuje sociálny rozmer   

Pre svoju bezbrannosť bola vdova a  sirota (niekedy sa uvádza aj kategória cudzinca) indikátorom 
spravodlivosti v spoločnosti. Už v Starom zákone boli vzorom Božej starostlivosti o najzraniteľnejšie 
skupiny obyvateľstva. Vdova stratila manžela, sirota rodičov, cudzinec vlastnú krajinu. Predovšetkým v 
prorockých knihách vystupuje Boh ako obranca ich práv, lebo často boli prvým terčom nespravodlivosti. 
Nemôžeme hovoriť o pravej nábožnosti toho človeka, u ktorého sa ľudia nemôžu dovolať spravodlivosti. 
Náboženstvo a kult bez sociálnej spravodlivosti a snahy žiť vieru v každodennom živote je 
nezmyslom. Skutočná nábožnosť teda nevyhnutne zahŕňa aj starostlivosť o chudobných a núdznych. Autor 
Jakubovho listu nám pripomína: „Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať 
siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohoto sveta.“ (Jak 1,27)  
Žitá viera vdovy  

Ešte pred chvíľou Pán Ježiš varoval pred zákonníkmi, ktorí navštevujú vdovy nie z dôvodu pomoci, 
ale využívajú ich ľudskú zraniteľnosť a neľahkú situáciu. V druhej časti evanjeliového úryvku (Mk 12,41-
44) Kristus predkladá svojim učeníkom chudobnú vdovu ako príklad, ktorý majú nasledovať. V priestoroch 
jeruzalemského chrámu bolo tzv. nádvorie žien, kde boli aj pokladnice, do ktorých sa dávali peniaze pre 
potreby chrámu. Evanjelista Marek spresňuje, že vdova vhodila dve drobné mince, v celkovej hodnote 1 



kvadransu. Bola to rímska minca, ktorá mala hodnotu 1/64 denára. 1 denár bol v časoch Ježiša Krista bežnou 
dennou mzdou robotníka.   

Ak Ježiš vyzdvihuje dar vdovy, nie je to z pohľadu absolútnej hodnoty. 1/64 denára bola mizerná 
suma. Pán však vyzdvihuje skutočnosť, že z pohľadu jej sociálnej situácie dala všetko, čo mala, kým ostatní 
dávali zo svojich prebytkov. Pred Bohom ide kvantita bokom, dôležitá je kvalita nášho vnútra. Veľkosť 
vdovy spočíva v jej dôvere v Boha. Darom dvoch drobných mincí vyjadruje svoju veľkú lásku k Bohu, 
ktorému dáva všetko. Tu sa v praxi realizuje príkaz lásky k Bohu celou silou, celým srdcom, celou dušou, 
o ktorom sme počuli v predchádzajúcu nedeľu. Dar vdovy sa vymyká akýmkoľvek pozemským kritériám. 
Dala všetko Bohu a teraz ju pravdepodobne čaká žobranie, čo je v úplnom protiklade s mladíkom, ktorý od 
Krista odišiel, lebo mal veľa majetku, ktorého sa nechcel vzdať. Príbeh sa nachádza krátko pred opisom 
Ježišovho umučenia. Preto v rámci štruktúry evanjelia sa dar vdovy stáva pre evanjelistu Marka predobrazom 
Kristovej obety, ktorý sa zriekol všetkého, seba samého, z lásky k človeku.  
Pichľavé otázky  

Vdova zastupuje tých, ktorí napriek ťažkej situácii, úderom života, osobným zlyhaniam, podrazom zo 
strany druhých, ostávajú otvorení, lebo celým srdcom dôverujú Bohu. Nezneužívam situáciu slabších? Čo ja 
obetujem Bohu? Len to, čo mi zvýšilo? Ak mi zvýši čas na modlitbu, ak mi zvýši čas na sv. omšu... 
Neponižujem ľudí vo svojom okolí? Neocitol sa niekto kvôli mne v ťažkej životnej situácii? Príklad 
chudobnej vdovy otvára aj problém tzv. „kostolnej“ zbožnosti. Je moja viera úprimná? Nevyhováram sa na 
pretvárku veriacich, aby som mal pred sebou a druhými „alibi“, prečo nepraktizujem vieru?  
autor: František Trstenský                zdroj: postoj.sk 
 

5 PRAKTICKÝCH TIPOV PRE RODIČOV  
OD SV. LOUISA A ZÉLIE MARTINCOV:  

SVÄTCOV, KTORÍ VYCHOVALI SVÄTCOV 
Najlepšie na tom je, že v niektorých z tipov už možno aj hviezdite. 
Je ťažké naučiť vaše dieťa správať sa? Preberajú vaše deti všetky vaše zlozvyky? Obávate sa o svoje 

batoľa so sklonmi k výbuchom hnevu? 
Nuž, nie ste sami. Svätí Louis a Zélia Martinovci, rodičia sv. Terézie z Lisieux, prežívali rovnaké boje 

a museli rozlišovať, čo robiť. 
Iste, nakoniec sú z nich svätí rodičia svätých detí, ale rodičovstvo nebolo ľahké ani pre nich a nie vždy 

mali tie správne odpovede. 
To, čo však mali, bola vytrvalosť a neustála snaha napĺňať potreby svojich detí a vychovávať ich v 

láskyplnej domácnosti. 
Chceme sa podeliť o päť užitočných rodičovských tipov od týchto svätých rodičov Malého kvetu, 

ktoré nám môžu pomôcť, keď sa v tomto modernom svete snažíme vychovávať svoje deti čnostne. 
Zasväťte každé dieťa Bohu hneď od začiatku 

Zélia zvykla bezprostredne po pôrode zasvätiť každé svoje dieťa Bohu prostredníctvom nasledujúcej 
modlitby. 

Pane, daj mi milosť, aby ti toto dieťa mohlo byť zasvätené a aby nič nepoškvrnilo čistotu jeho duše. 
Zatiaľ čo ovocie tohto odovzdania nebolo zrejmé okamžite, ukazuje nám to, ako vedome sa vo svojom 

rodičovstve rozhodovala. Chcela, aby sa všetky jej deti stali svätými, ale neodkladala to na neskôr. Vedela, 
že „teraz“ je ten najlepší čas. 
Milujte svoje deti nesmiernou láskou 

Je ľahké zabudnúť, koľko lásky naše deti potrebujú – je jej naozaj veľa. Louis a Zélia prechovávali ku 
svojim deťom veľkú lásku s tým, že chceli, aby to ich deti vedeli. Celine Martinová napísala o svojom otcovi: 
„Aký tvrdý bol sám na seba, taký láskavý bol vždy k nám. Jeho srdce k nám bolo mimoriadne nežné. Žil len 
pre nás. Jeho lásku nemohla prekonať láska nijakej matky.“ 



Jedným zo spôsobov, ako Louis svoju osobitnú lásku deťom prejavoval, bolo, že svoje deti oslovoval 
malými prezývkami. Marie nazýval „diamantom“, Pauline „nádhernou perlou“, Celine „nebojácnou“, Léonie 
bola „dobrosrdečná“ a Thérèse „malá kráľovná“ či „kytička“. 
Nevzdávajte sa, ak je to s vaším dieťaťom ťažké 

Zélia svojho brata v liste ubezpečila, aby sa nebál, ak je jeho malé dieťa ťažko zvládnuteľné. 
Neznepokojuj sa, ak sa stane, že vaša malá Jeanne bude popudlivá. To jej nebude brániť v tom, aby 

vyrástla a neskôr bola skvelým dieťaťom, a dokonca i vašou útechou. Pamätám si, ako bola Pauline, kým 
mala dva roky, rovnaká a aká skľúčená som z nej bola – a teraz je z detí v správaní tá najlepšia. Ale musím 
ti aj povedať, že som ju ani nerozmaznávala. Nech bola malá ako chcela, nič sa jej neprepieklo. 

Pauline nebola jediným dieťaťom v rodine Martinovcov, ktoré stresovalo svojich rodičov. Thérèse 
ako aj jej sestra Léonie robili Zélii poriadne starosti. Avšak Zélia a Louis sa nevzdali a snažili sa naďalej, aj 
keď sa vtedy zdalo, že ich práca neprináša ovocie. 
Buďte svojim deťom príkladom zhovievavosti 

Naše deti nasledujú každý náš krok, či už v tom dobrom alebo zlom slova zmysle. Louis a Zélia robili, 
čo mohli, aby svojim deťom ukázali, ako sa správať k ostatným. Celine opísala, akú trpezlivosť mal jej otec 
s ľuďmi, aj keď boli voči nemu tvrdí. 

Raz so mnou šiel vybrať nájomné od istej nájomníčky – bolo to na hlavnej ulici Lisiuex. Tá žena 
odmietla zaplatiť, a bežala za ním vykrikujúc urážky. Bola som zdesená, ale on si zachoval pokoj, vôbec na 
to neodpovedal a ani neskôr sa na ňu nesťažoval. 

Ako môžeme od svojich detí očakávať, že budú voči druhým trpezlivé a dobré, keď im sami nie sme 
príkladom? 
Hrajte sa so svojimi deťmi 

V dnešnej dobe je až príliš ľahké posadiť svoje dieťa pred obrazovku a len zriedkakedy sa s ním hrať. 
Avšak, niekedy naše deti potrebujú našu pozornosť aj čo sa hrania týka. Celine napísala o svojej matke: 
„Dokonca sa s nami ochotne hrala, aj keď tým riskovala, že jej samej sa tým jej celodenná práca predĺži do 
polnoci alebo ešte viac.“ Louis sa do hier tiež zapájal. Často so svojimi deťmi spieval, vyrábal pre ne malé 
hračky a vymýšľal im hry. 

zdroj: zastolom.sk 
 

SYNODA O SYNODALITE 
Diecézny synodálny tím pozýva všetkých, ktorým záleží na tom, ako Cirkev žije dnes a ako bude žiť 

zajtra, aby sa v rámci už nejakého existujúceho spoločenstva alebo celkom nového spoločenstva vytvoreného 
za týmto účelom alebo prípadne aj jednotlivci prihlásili cez prihlasovací formulár, ktorý nájdete na webovej 
stránke diecézy www.kapitula.sk. K zapojeniu sa oslovujeme zvlášť kňazské spoločenstvá, rehoľné 
spoločenstvá, farské pastoračné rady, hnutia, modlitbové spoločenstvá, spoločenstvá mladých, spoločenstvá 
manželov, ekumenické spoločenstvá a rôzne ďalšie spoločenstvá už fungujúce v Cirkvi. Každému 
prihlásenému spoločenstvu/jednotlivcovi budú následné zasielané podrobné informácie, ktoré majú 
napomôcť pri hľadaní toho, čo Duch Svätý hovorí Cirkvi dnes. Chceme spoločne hľadať spôsob, ako máme 
v dnešnej dobe kráčať pri ohlasovaní Evanjelia. 

Všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do tohto spoločného kráčania, pozývame k spoločným stretnutiam 
(môžu sa diať aj online), počas ktorých sa v modlitbe a rozjímaní budú zamýšľať nad 10 stanovenými témami 
o spoločnom kráčaní v Cirkvi. 

Po úvodnom zoznámení sa so synodou budú zhruba každé dva týždne zverejňované videá a manuály 
ktoré budú bližšie prezentovať jednotlivých desať tém. 

Na záver každé spoločenstvo/jednotlivec zašlú do 15. júna 2022 na adresu spis@synoda.sk zhrnutie 
svojich postrehov na jednotlivých desať tém, na základe ktorých diecézny synodálny tím vypracuje v 
spoločnej modlitbe a rozjímaní záverečné zhrnutie za celú Spišskú diecézu. 

Bližšie podrobnosti budú poskytnuté a aktualizované na diecéznej webstránke www.kapitula.sk a na 
sociálnych sieťach Spišskej diecézy. 


