
 

FARSKÉ OZNAMY (21.11.2021 – 28.11.2021) 
KRISTA KRÁĽA 

34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
22.11.2021 

Sv. Cecílie, panny a mučenice  
spomienka 

17:30 - OP 
+ Ignác, Helena, Martin a 

Anna Kunocha a deti 
*** 

UTOROK 
23.11.2021 

Utorok 34. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 - OP 
BPZ pre pútnikov  

z Dechtíc 

16:30 - OP 
+ Karol, Mária, Matej, 

Helena a deti 

STREDA 
24.11.2021 

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, 
a spoločníkov, mučeníkov 
spomienka 

7:00 - OP 
+ Eduard Socha (30. deň) 

*** 

ŠTVRTOK 
25.11.2021 

Sv. Kataríny Alexandrijskej, 
panny a mučenice 
ľub. spomienka 

18:00 - OP 
BPZ pre Katarínu (50 r. ž.) 

16:30 – OP 
+ z rod. Štrbka 

PIATOK 
26.11.2021 

Piatok 34. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 - OP 
+ Augustín Balák  

16:30 - OP 
+ Alfonz a Michal 

SOBOTA 
27.11.2021 

Zjavenia nepoškvrnenej Panny 
Mária Zázračnej medaily, ľub. sp. 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

18:00 - OP 
BPZ pre členov Združenia 

Zázračnej Medaily 
*** 

NEDEĽA 
28.11.2021 

1. ADVENTNÁ NEDEĽA 

7:30 - OP 
na úmysel kňaza 

7:45 - OP 
na úmysel kňaza 9:00 - OP 

+ Mária Verníčková  
(30 deň) 

10:30 – OP 
Vysielaná 

za ľud farnosti 

9:00 - OP 
poď. za 80 r. ž. Ferdinanda 

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 OP – očkovaní a o po prekonaní, 
pričom počet prítomných je obmedzený na 100 osôb. Pričom pre režim Základ sa odporúča 
individuálna pastorácia. Z toho dôvodu na budúcu nedeľu 28.11. bude na individuálnu pastoráciu 
(sv. spoveď a sv. prijímanie) otvorený kostol v Ťapešove od 13:15 hod. do 13:45 hod. a v Lokci od 
14:30 hod. do 15:00 hod. 

2. Pre toho, kto sa nemôže zúčastniť na bohoslužbe v nedeľu a v prikázaný sviatok kvôli obmedzeniam 
vyplývajúcim z covid automatu, platí dišpenz od účasti na sv. omši. 

3. Prosíme o dodržiavanie protipandemických opatrení v interiéri: R-O-R (respirátor-odstupy-ruky). 
4. V nedeľu sa vysiela sv. omša z farského kostola o 10:30 hod. 
5. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme sk. č. 26: vedúca p. Banasová Magdaléna. PBZ  
6. Na kostol darovali z krstu Emy Páterekovej 50,- €. PBZ 
7. Pohreb zosnulej Heleny Brontvajovej bude v pondelok 22.11. v Ťapešove o 14:00 hod. 

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

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



8. Chcem vás poprosiť, aby sme i nasledujúce piatky ako farnosť osobitne konali pokánie za 
zmiernenie pandémie. Obetujme svoje modlitby, pôsty, choroby za zmiernenie pandémie, zdravotníkov, 
chorých, odčinenie hriechov a obrátenie hriešnikov. 

9. Sv. omše s príhovorom pre deti dočasne nebudú.  
10. Dnes na slávnosť Krista Kráľa sa na záver sv. omše bude konať obnova zasvätenia ľudského 

pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, 
Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.  

11. V sobotu večer 27.11. a v nedeľu 28.12. bude požehnanie adventných vencov pri všetkých sv. 
omšiach. Vyrobte si alebo kúpte veniec, aby ste sa pri ňom počas adventu mohli modliť. 

12. V sobotu večer končí Cezročné obdobie a začína Advent a nový Liturgický rok. 
13. Na budúcu nedeľu 28.11. sa bude konať jesenná zbierka na charitu. Za vaše milodary vopred PBZ.  
14. Aj tento rok sa bude v stredu 24.11. konať Červená streda, iniciatíva, ktorá poukazuje na 

prenasledovanie veriacich na celom svete. Červená streda je globálna osvetová akcia, kedy sa chrámy, 
stavby a pamätníky rozžiaria farbou mučeníkov.  Pripojme sa v tento deň aj my súkromnou modlitbou za 
prenasledovaných 

15. Oznam pre rodičov, ktorí chcú prihlásiť deti na 1. sv. prijímanie v Lokci a v Ťapešove: počas týždňa 
boli tretiakom v škole rozdané prihlášky na 1. sv. prijímanie, rovnako si prihlášky môžete vyzdvihnúť 
aj v sakristii. Prihlášky sa budú odovzdávať na budúcu nedeľu 28.11. v Ťapešove o 9:45 hod a v Lokci 
o 14:00 hod. 

16. 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. 

 

PRÍHOVOR K MLADÝM NA 36. SVETOVÝ DEŇ MLÁDEŽE 
Drahí mladí.  

V prvom rade vám v tomto Týždni Cirkvi pre mládež chceme poďakovať za vašu vernosť a za to, že 
ste tu. Mnohokrát ste medzi prvými stáli počas pandémie ako dobrovoľníci. Alebo ste sa zapojili do mnohých 
projektov, cez ktoré milujete ľudí, a tak ukazujete svetu, že Ježiš je živý. Odráža to Boží život, ktorý v sebe 
nesiete. Ste darom nielen pre svoje okolie, rodinu a priateľov, ale aj pre Cirkev a svet. A my ďakujeme Bohu 
za tento dar.  

Ste „Božie teraz“ –  ako hovorí Svätý Otec František. Práve dnes, keď slávime 36. svetový deň 
mládeže, chceme, aby sa napĺňali slová jeho posolstva na vašu adresu:  „Milá mládež, aký veľký potenciál 
je vo vašich rukách! Akú silu nosíte vo svojich srdciach!“  – A dodajme, že sme radi, že ste tu, lebo túto silu 
a váš potenciál veľmi potrebujeme.  

Svätý Otec nás – a špeciálne vás mladých – vo svojom posolstve k tomuto dňu mládeže ďalej pozýva:  
vstať a stať sa svedkami. Nebojte sa. Nemusíte byť dokonalí, Ježiš vás stretáva tam, kde sa práve teraz 
nachádzate. Vie o vašich zápasoch. Ježiš vám rozumie. Jeho láska a jeho milosť vás dvíha a pripomína, že 
vždy môžete začať odznova. Zveruje vám poslanie, ktoré potrebuje vašu silu a vášeň!  

Vy – drahí mladí – ste vyslancami Krista na miestach, kde práve ste.  Kristus s vami počíta aj Cirkev 
s vami počíta. Dôverujeme vám a ďakujeme, že nás učíte snívať aj  smelo napredovať.  
Chceme vás dnes povzbudiť k takejto odvahe:  kráčať vpred, vidieť nové horizonty a novú nádej pre miesta 
a ľudí, s ktorými trávite svoj čas.  

Pozývame vás aj na našu spoločnú cestu smerom k Národnému stretnutiu mládeže, ktoré nás čaká na 
budúci rok v Trenčíne. Bude to čas radostného prežívania spoločenstva s Ježišom i s bratmi a sestrami. Kým 
sa tam stretneme, bude naša i vaša cesta viesť cez mnohé životné okolnosti. Spoločne však môžeme pripraviť 
svoje srdcia prostredníctvom duchovnej prípravy, ktorá odštartuje práve dnes, na sviatok Krista Kráľa a ktorá 
nesie názov Výšiny. Každý z vás je pozvaný vykročiť a vydať sa spolu s Pannou Máriou na cestu za 
Ježišom. Veríme, že – spolu so svojimi kňazmi, katechétmi či animátormi – zažijete nádhernú duchovnú púť 
po biblických vrchoch, ktorú pre vás s láskou pripravujeme. 

Žehnáme vás a sprevádzame modlitbami.   
Vaši biskupi Slovenska 



ČASTO KLADENÉ OTÁZKY OHĽADOM NOVÉHO COVID-AUTOMATU, 
PLATNÉHO OD 22. 11. 

Otázka: Je možné, aby sväté omše v režime "OP" slávili aj kňazi, ktorí nie sú očkovaní, ani neprekonali 
covid v ostatných 180 dňoch?  

Odpoveď: Je to možné, avšak pre kňazov v takom prípade platí povinnosť pravidelného testovania: 
musia mať negatívny test (antigénový platí 48 hodín, PCR alebo LAMP test 72 hodín). OPRAVA!: Podľa 
aktuálnych informácií sa povinné zavedenie režimu OTP na pracoviskách od pondelka 22. novembra 
nenariadi, takže ani povinnosť pravidelného testovania pre nezaočkovaných kňazov zatiaľ platiť nebude. 
Otázka: Kto sa môže zúčastniť na svätých omšiach v režime "OP"?  

Odpoveď:  
1. Kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od kompletného zaočkovania.  
2. Osoby po potvrdenom prekonaní ochorenia COVID-19 (musia mať doklad RT-PCR2 o 

prekonaní), sa môžu zúčastňovať do 180 dní od prekonania.  
3. Zároveň, osoby po prekonaní COVID-19 sa môžu zúčastňovať až po dobu 1 roka od jeho 

prekonania, ak majú aspoň jednu dávku vakcíny (a vakcína musela byť podaná do 180 dní od 
prekonania potvrdeného RT-PCR3).  

4. Deti mladšie ako 2 roky sa môžu zúčastniť bez podmienok.  
5. Deti vo veku 2-12 rokov sa môžu zúčastniť s testom (48h Ag, 72h PCR/LAMP).  

Otázka: Má kňaz povinnosť uviesť na dverách kostola režim, ktorom sa bohoslužba slávi a má 
poverená služba žiadať, aby účastníci predložili platný COVID-Pass?  

Odpoveď: Áno. Ak budú v kostole v režime OP osoby, ktoré režimu OP nezodpovedajú, môžu tieto 
osoby pri kontrole štátnymi úradmi dostať pokutu. A pokuta v takom prípade hrozí aj farnosti. 
Otázka: Pre toho, kto sa nemôže zúčastniť na bohoslužbe v nedeľu a v prikázaný sviatok kvôli 
obmedzeniam vyplývajúcim z covid automatu, platí dišpenz od účasti? 

Odpoveď: Áno. 
Otázka: Môžu na svätú spoveď prísť aj nezaočkované osoby?  

Odpoveď: Samozrejme, ale v rámci tzv. individuálnej pastorácie. Nie je možné, aby sa pred 
spovednicami vytváral rad: kto nie je zaočkovaný, musí si svätú spoveď dohodnúť s kňazom individuálne. 

zdroj: tkkbs.sk 
 

VYDÁVAŤ SVEDECTVO PRAVDE  
Evanjeliový úryvok slávnosti Krista Kráľa (Jn 18,33-37) ponúka rozhovor Ježiša Krista s prokurátom 

Judska Ponciom Pilátom. Ide o priamu konfrontáciu dvoch odlišných foriem moci.  
Po vypočutí pred židovskou veľradou Židia priviedli Ježiša pred zástupcu rímskej súdnej moci. 

Obžaloba je veľmi jednoduchá: „Keby tento nebol zločinec, neboli by sme ti ho vydali.“ (Jn 18,30) Pred 
Pilátom teda stojí úloha vypočuť obvineného, aby sa potvrdilo alebo vyvrátilo tvrdenie žalobcov. Práve tu 
začína úryvok poslednej nedele liturgického roka.  
Nezvyčajný kráľ  

Pilátov výsluch sa skladá z jeho piatich otázok. Prvá otázka „Si židovský kráľ?“ vyznieva ironicky. 
Pred sebou má muža, ktorého výzor a správanie nijako nenaznačuje kráľovský pôvod. Kristus má za sebou 
getsemanskú noc, keď ho jeho najbližší opustili, ponižujúce vypočúvanie pred židovskou veľradou, 
posmešky a bitku veľkňazových sluhov. Tento človek nepredstavuje ohrozenie politických a vojenských 
záujmov Rímskej ríše. Pilát to musel vybadať pri prvom pohľade. Ďalšia otázka „Vari som ja Žid?“ odráža 
pohŕdajúci postoj Rimanov k Židom. Prokurátor vie, že Ježiša vydal jeho vlastný národ. Tí, ktorí nenávideli 
rímskych okupantov, ich teraz žiadajú o zásah. Zaznieva tretia otázka „Čo si vykonal?“ Kristus v odpovedi 
zdôrazňuje, že jeho kráľovstvo nemá tie znaky a vlastnosti, na ktoré sme navyknutí pri všetkých ľudských 
formách vlády. Vyjadruje to opakovaným výrokom: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta.“ Štvrtou otázkou 
sa Pilát vracia k pôvodnej otázke na začiatku výsluchu: „Tak predsa si kráľ?“  



Pilát akoby neveril vlastným ušiam. Totiž to, čo vidí, sa nezhoduje s tým, čo o sebe tento Nazaretčan 
tvrdí. Nárokuje si kráľovský titul a hodnosť. Nevidí žiadne Ježišove vojenské légie, zbrane, moc. Posledná 
otázka „Čo je pravda?“ zostáva nezodpovedaná. Pilát ju odsunul nabok a vyšiel von, lebo nie je pre jeho ciele 
dôležitá.   

Táto zvláštna štruktúra textu, ktorá je postavená na sérii otázok a odpovedí, ponúka viaceré impulzy 
na zamyslenie. To, čo vidíme očami, nemusí vždy zodpovedať skutočnosti. Pilát nadobúda dojem, že má 
jasnú prevahu nad Kristom. Tento klamný postoj môže vstúpiť aj do nášho života. Myslíme si, že svoj život, 
životy druhých, dokonca samotného Boha máme pevne v rukách. Posledná otázka „Čo je pravda?“ čaká na 
svoju odpoveď. Pilát pred ňou uteká.  Neutekáme aj my pred pravdou v mene tzv. „korektnosti“? Pilát vníma, 
že má pred sebou nevinného človeka. Koľkokrát nevinný Kristus sedí na lavici obžalovaných aj v dnešnej 
dobe, lebo si to žiada spoločenská objednávka, ktorá aj nám vyhovuje.  
Pozvanie   

V Ježišovej osobe k nám prichádza Božie kráľovstvo. Nemožno oddeliť Ježiša a Božie kráľovstvo, 
ako nemožno oddeliť Ježiša a pravdu, Ježiša a spravodlivosť, Ježiša a lásku. S ním prichádza a v jeho osobe 
sa sprítomňuje Kráľovstvo pravdy a života, svätosti a milosti, spravodlivosti, lásky a pokoja, ako to budeme 
počuť v nedeľnej prefácii.    

Vstúpiť do tohto Kráľovstva sa dá jedine vstúpením do vzťahu s Ježišom Kristom. Emeritný pápež 
Benedikt XVI. pri komentovaní tejto scény v diele Ježiš Nazaretský zdôrazňuje, že „človek sa stane 
pravdivým a stane sa sám sebou, ak bude v súlade s Bohom... Vydávať svedectvo pravde znamená postaviť 
Boha a jeho vôľu proti záujmom a silám sveta.“   

Slávnosť Krista Kráľa nás nanovo pozýva uvažovať nad Božím kráľovstvom, ktoré nie je výsledkom 
politických bojov, obchodovania, plánovania. Je to pozvanie a ponuka vstúpiť do sebadarujúcej lásky Boha, 
ktorú viditeľným spôsobom sprítomňuje Boží Syn, Ježiš Kristus. Ako odpovieme? 
autor: František Trstenský                zdroj: postoj.sk 
 

BISKUPI VYZÝVAJÚ NA OČKOVANIE,  
ZDÔRAZŇUJÚ STAROSTLIVOSŤ O BLÍŽNEHO 

Slovenskí katolícki biskupi na spoločnom rokovaní online pripravili vyhlásenie na podporu 
očkovania. Zdôrazňujú v ňom kresťanskú starostlivosť o blížneho. Vyhlásenie prinášame v plnom znení. 

„Drahí bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou o vypočutie, aby naše kresťanské spoločenstvo 
v dôležitej chvíli zaujalo správny postoj. Sledujeme rastúce počty nakazených a zomierajúcich na Covid a 
zároveň rastúci počet vyčerpaných lekárov a zdravotníkov, z čoho hrozí bezprostredný kolaps nemocníc. 

Sme presvedčení, že práve očkovanie je veľká pomoc pre zastavenie pandémie a pre záchranu tisícok 
ľudských životov. Zaočkovaním chránime nielen seba, ale aj druhých. Tak ako to vyjadril Svätý Otec: 
zaočkovať sa je prejavom lásky voči blížnemu. 

Kto pochybuje, nech sa rozhodne práve preto, že kresťanským povolaním je starať sa nielen o seba, 
ale aj o blížnych a pomáhať im na ceste života. 

Naberme odvahu a spravme tento krok z lásky k druhým, k slabším, k ohrozeným. 
Naliehame na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania a zároveň 

dodržiavali hygienické pravidlá. To je v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery 
v Boha, ktorý nám zveril svet i blížnych do opatery. A to je aj skutočným prejavom nášho uvedomelého, 
konzistentného postoja za život. 

Vypočujte, drahí bratia a sestry, tento náš hlas a modlite sa i povzbudzujte spolu s nami, aby si ľudia 
nezatvrdzovali svoje srdcia a neodmietali prostriedok, ktorý máme na pomoc v utrpení. 

Žehnajú vám vaši katolícki biskupi Slovenska." 
zdroj: tkkbs.sk 

 


