
 

FARSKÉ OZNAMY (5.12.2021 – 12.12.2021) 
2. 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 
6.12.2021 

Sv. Mikuláša, biskupa 
ľub. spomienka 

+ Milan Lipničan 
BPZ pre Máriu Hurákovú 

č. 120 

UTOROK 
7.12.2021 

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa 
Cirkvi, spomienka 
Večerná sv. omša je z nasl. slávnosti. 

18:00 - vysielaná - sviečky 
+ Mária Jasenková  

(30. deň) 
+ Ferdinand Laštík 

STREDA 
8.12.2021 

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE 
PANNY MÁRIE 

PRIKÁZANÝ SVIATOK 

18:00 - vysielaná 
za ľud farnosti 

+ Ján Papán (30. deň) 
(Lokca) 

ŠTVRTOK 
9.12.2021 

Štvrtok po 2. adventnej nedeli,  
féria  

BPZ pre Jaroslava 
a Katarínu s rodinou 

BPZ pre Annu s rodinou  
(70 r. ž.) 

PIATOK 
10.12.2021 

Piatok po 2. adventnej nedeli,  
féria 

ZIMNÉ KÁNTRY 

18:00 - vysielaná - sviečky 
+ Jozef a Július Dudášik a 

rodičia 

+ z rod. Zliechovec a 
Bombjak 

SOBOTA 
11.12.2021 

Sobota po 2. adventnej nedeli;  
féria  
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

BPZ pre Albína s rodinou 
BPZ pre Jána s rodinou 

(60 r. ž.) 
(Lokca) 

NEDEĽA 
12.12.2021 

3. ADVENTNÁ NEDEĽA 
(NEDEĽA GAUDETE) 

9:00 - vysielaná 
za ľud farnosti 

+ Martin Hreňák, Margita 
a Ondrej Kolek 

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 t. č. 043/559 12 26. 
6. Z farského kostola vysielame cez internet sv. omše.  
7. Kostoly na súkromnú modlitbu budú otvorené: 

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

8. Prosíme o dodržiavanie protipandemických opatrení v interiéri: R-O-R (respirátor-odstupy-ruky). 
9. Na kostol darovali z krstu Emy Baľákovej 50,- € a z pohrebu Ferdinanda Laštíka 50,- €. PBZ 
10. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme sk. č. 27: vedúca p. Kušnieriková Marcela. PBZ  
11. Tento týždeň sú zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden z nich. Pre našu 

farnosť bude záväzný piatok. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva; duchovná obnova rodín; 
pokoj a spravodlivosť vo svete. 

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

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



12. Členovia Spolku svätého Vojtecha, ktorí si ešte neprevzali kalendár a podielovú knihu, nech tak čím 
skôr urobia u p. Milana Rončáka č. d. 324. Členský poplatok na rok je 8,- €. V ponuke sú aj nástenné 
a stolové kalendáre. 

13. Minulú nedeľu 28.12. bola jesenná zbierka na charitu, ktorá trvá do dnešnej nedeľa. Kto chce prispieť 
na charitu, môže tak urobiť dnes poobede v kostoloch počas súkromnej modlitby, keď vhodí svoj milodar 
do pripravenej krabičky s označením CHARITA. Zbierku tiež možno podporiť počas nasledujúcich 
dní prostredníctvom poštových poukážok, ktoré nájdete 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. PBZ 

14. 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. 

15. Počas prebiehajúceho adventu čítame v rodinách v našej farnosti ako prípravu na Vianoce 2. knihu 
Samuelovu. Adventná modlitba v rodine pri adventnom venci a plán čítania na každý deň počas 
adventu je k dispozícii na webstránke farnosti.  

16. Pre deti je pripravená osobitná aktivita na advent. Hrací plán nájdete na webstránke farnosti. 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.    

 

PRIPRAVTE CESTU PÁNOVI! 
Evanjeliový úryvok Druhej adventnej nedele (Lk 3,1-6) približuje pôsobenie Pánovho predchodcu 

Jána Krstiteľa s jeho jasnou výzvou aj pre nás. 
Osoba a pôsobenie Jána Krstiteľa je prípravou na Ježišovu verejnú činnosť.  Odkaz na starozákonnú 

Knihu proroka Izaiáša 40,3-5 chce zdôrazniť, že ide o Boží plán, ktorého Ján je súčasťou. Napĺňajú sa tak 
slová samotného Ježiša: „Zákon a Proroci sú až po Jána.“ (Lk 16,16) V osobe Božieho Syna totiž prichádza 
novosť evanjeliového posolstva.  
Historik medzi evanjelistami 

Po Augustovi nastúpil v Ríme na cisársky trón Tibérius. 15. rok jeho vlády spadá približne do rokov 
28-29 po Kr., čo je začiatok pôsobenia Jána Krstiteľa. Poncius Pilát ako zástupca Rímskej ríše spravoval 
Judsko v rokoch 26-36 po Kr. Syn Herodesa Veľkého, ktorý sa volal Herodes Antipas, ovládal Galileu a 
Pereu. Jeho brat Filip dostal od otca do správy Itureu a Trachonitis. O Lyzaniášovi, ktorý vládol v Abilíne 
(pri vrchu Hermon) nemáme bližšie informácie.  

Evanjelista Lukáš uvádza dvojicu veľkňazov Annáš a Kajfáš. V skutočnosti Annáš bol veľkňazom 
v rokoch 6-15 po Kr a jeho zať Kajfáš zastával tento úrad hneď po ňom v rokoch 18-36 po Kr. Avšak Annáš 
mal aj naďalej silný vplyv v spoločnosti. Do týchto historických okolností zaznieva Boží hlas v Jánovi 
Krstiteľovi. Lukáš chce ukázať, že Ježišovo posolstvo nie je abstraktnou náukou, ale živým Božím slovom, 
ktoré v osobe Božieho Syna vstúpilo do konkrétnych ľudských životov. Boh chce byť súčasťou aj tvojich 
dejín, ktoré  píšeš svojim životom.  

Je tu ešte jeden aspekt, ktorý pripomína emeritný pápež Benedikt XVI. vo svojom diele Ježiš 
Nazaretský. Lukášov historický rámec ukazuje, že Dávidovo kráľovstvo je rozbité, rozdelené a závisí od 
pohanského Ríma. Boh však neopúšťa svoj ľud. Jánovo účinkovanie je na mieste, kde Izrael kedysi pod 
vedením Jozueho vstúpil do zasnúbenej krajiny. Vtedy to bol nový začiatok pre národ, naplnenie prisľúbení. 
Prorocké časy sa vracajú a s nimi aj nádej. Teraz tým prorokom je Ján. Ohlasuje nový začiatok, ktorý nastáva 
v novom Jozuovi – Ješuovi – Ježišovi z Nazareta.  Podľa významu tohto mena, v jeho osobe Boh je spása. 
Aj do našich neraz rozbitých vzťahov prichádza Kristus a ponúka nám nový začiatok.  

Osoby Kajfáš, Annáš, Herodes Antipas a Pilát sa budú spomínať aj pri Ježišovej smrti. Začiatok 
Ježišovej verejnej činnosti je už v pohľade na jeho kríž.   



Kontakt s púšťou 
Ján si na jednej strane zachováva kontakt s púšťou, tzn. s osamelým miestom, lebo vie, že v hluku 

spoločnosti môže stratiť citlivosť na Boží hlas. Zároveň je pri rieke Jordán, aby mohol uskutočniť svoje 
poslanie. Ponorenie do vody je symbolickým vyjadrením zmeny života. Ján vyzýva ľudí k pokániu, aby tak 
pripravil v ich srdciach cestu pre Pána. Ján ide cestou starozákonných prorokov, ktorých úloha nie je 
predpovedať budúcnosť, ako sa to neraz ešte aj dnes mylne chápe, ale tlmočiť Božiu vôľu svojim 
súčasníkom.  

V tomto adventnom období sa usilujme aj my udržiavať kontakt s „púšťou“, tzn. vyhľadávajme 
situácie a miesta, v ktorých budeme počuť Boží hlas. Zmena zmýšľania, čo je doslovný preklad slova 
„metanoia – pokánie“ je celoživotným programom každého človeka, lebo niet odpustenia bez pravého 
pokánia.  
Pozvanie pre všetkých 

Evanjelista Lukáš pri citovaní proroka Izaiáša vynecháva zo starozákonného textu výraz „A zjaví sa 
Pánova sláva“ (Iz 40,5), ale v doslovnom preklade uvádza „Každé telo uvidí Božiu spásu.“  Je to odkaz na 
Ježišovo verejné pôsobenie, ktoré oznámil už v jeruzalemskom chráme starec Simeon vo svojom 
chválospeve: „lebo moje oči uvideli tvoju spásu.“ (Lk 2,30) Táto spása nemá ľudský, ale Boží pôvod, touto 
spásu  je osoba - Boží Syn, Ježiš Kristus a jeho posolstvo je určené pre všetkých.  
autor: František Trstenský                 zdroj: postoj.sk 
 

CHÁIRE, MÁRIA! 
Evanjeliový úryvok slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie (Lk 1,26-38) ponúka udalosť 

zvestovania narodenia Ježiša Krista. 
V novozákonných textoch nie je zmienka o okolnostiach počatia Panny Márie, predsa však udalosť 

Ježišovho počatia ukazuje, že v prípade osoby Márie z Nazareta ide o osobitný prejav Božej všemohúcnosti 
v jej živote. 
Aby Božie slovo neodchádzalo naprázdno 

Celý príbeh je orámcovaný zmienkou o anjelovi, ktorý prichádza k Márii (Lk 1,26) a odchádza  od nej 
(Lk 1,38). Anjel je nositeľom posolstva Boha, čím sa napĺňa známe starozákonné proroctvo v Knihe proroka 
Izaiáša: „Ako z neba padá dážď a sneh a nevracia sa späť, lež napojí zem a zúrodní ju, aby z nej klíčilo, aby 
obdarovala rozsievača semenom a dala chlieb hladnému, tak bude so slovom, ktoré vychádza z mojich úst: 
nevráti sa ku mne naprázdno, ale vykoná všetko, čo chcem, a vydarí sa jeho poslanie.“ (Iz 55,10-11) Božie 
slovo sa nevracia naprázdno, ale vstupuje do života Panny Márie a vykoná dielo Toho, ktorý ho poslal. 
Umožní to Máriino slobodné prijatie Božej ponuky. Je to krásny príklad pre nás, aby sme spolupracovali 
s Božím slovom a umožnili, aby od nás neodchádzalo naprázdno.  
Paralela s Jánom Krstiteľom 

Evanjelista Lukáš vytvoril paralelu zvestovania a narodenia Ježiša Krista so zvestovaním a narodením 
Jána Krstiteľa, pričom má vyniknúť veľkosť a výnimočnosť Ježišovej osoby. Už oslovenie Márie je odlišné. 
Ona je plná milosti. Ján Krstiteľ bude prorokom Najvyššieho, ale Ježiš bude Synom Najvyššieho. Už v lone 
matky Alžbety naplní Jána Kristiteľa Duch Svätý, ale Ježiš je počatý Duchom Svätým bez zásahu muža.  

Samotný úvod „v šiestom mesiaci“ (Lk 1,26) je signálom pre čitateľa, že dnešný úryvok má čítať so 
zreteľom na zázračné okolnosti, za ktorých došlo k počatiu Jána Krstiteľa, ktorého matka Alžbeta je už 
v šiestom mesiaci tehotenstva. V prípade Zachariáša a Alžbety ide taktiež o zázračné narodenie, ale predsa v 
línii známej schémy, ktorú poznáme zo starozákonného  príbehu o patriarchovi Abrahámovi a jeho manželky 
Sáry. O manželoch Zachariášovi a Alžbete evanjelista hovorí „obaja boli spravodliví pred Bohom a 
bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia.“ (Lk 1,6) Kniha Genezis o Abrahámovi 
hovorí, že bol spravodlivým. So Sárou boli obaja vo vysokom veku a podľa ľudských kritérií už nemohli 
dúfať v potomka.  
Boh, ktorý vždy prekvapí 



Zvestovanie narodenia Jána Krstiteľa prebehne na najsvätejšom mieste, ktorým je jeruzalemský 
chrám. Jánovým otcom je kňaz Zachariáš a jeho matkou je Alžbeta, dcéra z Abdiášovej kňazskej 
rodiny.  Zvestovanie Ježišovho narodenia je vložené do úplne odlišných okolností, môžeme povedať, do 
svetského prostredia. Uskutočňuje sa v Nazarete, o ktorom niet žiadnej zmienky v Starom zákone. Anjel 
neprichádza do chrámu ku kňazovi, ale do skromného domu chudobného dievčaťa.  

V osobe Márie sa už stretáváme s „novosťou" novozákonného posolstva. Pred sebou máme bežného 
veriaceho, navyše ide o ženu, bez žiadneho postavenia a z neznámeho prostredia, ktorá nepatrí do Dávidovej 
dynastie, lebo túto mesiášsku charakteristiku má jej manžel Jozef. Boh prevracia naruby ľudské očakávania 
a zaužívané schémy. Boh vždy prekvapí. Platí to aj pre náš život. 
Výnimočnosť Márie z Nazareta 

Anjel je poslaný do Nazareta, ale rozumieme, že nie geografická lokalita je dôležitá, ale osoba, ktorá 
v nej býva, pričom dvakrát zaznieva označenie „panna“ (Lk 1,27). Tento titul je potrebné vnímať v spojení 
s ďalšími, ktoré sa v úryvku spomínajú: milostiplná, Pán s tebou, našla si milosť, služobnica Pána. Všetky 
tieto označenie zdôrazňujú výnimočnosť tejto mladej ženy, ktorá Božia milosť ochránila pred poškvrnou 
hriechu. Lukáš kladie dôraz na panenské materstvo Márie, ktoré je výsledkom Božieho zásahu.  

Anjelovo oslovenie Márie v doslovnom preklade znie „Raduj sa“ (Lk 1,28). V jeho pozdrave sa 
odrážajú starozákonné výroky o dcéry Siona: „Plesaj, dcéra Siona, jasaj, Izrael, teš sa a raduj sa z celého 
srdca, dcéra Jeruzalema!“ (Sof 3,14) Nejde o symbolické výrazy, ktoré na seba vzťahoval židovský národ, 
ale o konkrétnu historickú osobu panny z Nazareta, cez ktorú Boh vstupuje konkrétnym viditeľným 
spôsobom do dejín ľudstva vo svojom a jej Synovi Ježišovi z Nazareta. V Márii je zosobnená dcéra Siona. 
Boh v Márii prichádza, aby prebýval uprostred svojho ľudu. „Mária sa javí ako živý Boží stánok, v ktorom 
Boh chce novým spôsobom prebývať medzi ľudom.“ (Ratzinger, Ježišovo detstvo, 32) 

Mária nedáva len trpný súhlas, ale aktívne nástojí na Božom pôsobení: „Nech sa mi stane podľa tvojho 
slova.“ (Lk 1,38) Je to krásny príklad, ktorý máme v osobe  Márie, ženy viery. Viera totiž nie je len 
prísľubom „nebudem brániť“, ale záväzkom nášho aktívneho a ochotného zapojenia sa do Božieho diela 
spásy.  
autor: František Trstenský                 zdroj: postoj.sk 

 

AKÝ JE PÔVOD ADVENTNÉHO VENCA 
Význam adventu 

Adventná doba nie je našťastie len časom nákupnej horúčky. Má predovšetkým svoj duchovný obsah. 
Vyzýva nás k stretnutiu s Kristom v našom každodennom živote a pripravuje nás na jeho slávny druhý 
príchod. 
História adventného venca 

Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o 
prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný, a ktorý zároveň 
prichádza ako víťaz, ako kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje 
prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12). 

Začiatkom 19. storočia, v roku 1808 sa narodil v Hamburgu Johann Henrich Wichern. Bol najstarším 
synom a mal ešte 7 súrodencov. Neskôr sa stal vychovávateľom a študoval teológiu, aby sa mohol stať 
evanjelickým pastorom. Johann H. Wichern potom pôsobil ako učiteľ v hamburskej nedeľnej škole. 

V túžbe postarať sa chudobných ľudí, sa rozhodol zriadiť predovšetkým pre chudobné a opustené deti 
útulok. Neskôr sa mu vďaka milodarom a tvrdej práci podarilo jeho plán zrealizovať. Dom nazval Drsný 
dom, v ktorom opustené deti v jeho opatere boli nielen ubytované, ale sa aj priúčali remeslu. Na základe 
neustálych otázok týchto detí, koľko dní ešte zostáva do Vianoc, sa rozhodol vyrobiť drevený veniec s 24 
sviečkami - 19 tenšími, ktoré predstavovali všedné dni a 4 hrubšími sviečkami, symbolizujúcimi štyri 
adventné nedele. 

zdroj: tkkbs.sk 


