
 

FARSKÉ OZNAMY (12.12.2021 – 19.12.2021) 
3. ADVENTNÁ NEDEĽA 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
13.12.2021 

Sv. Lucie, panny a mučenice 
spomienka 

18:00 - OP 
+  z rod. Papán a Balák 

*** 

UTOROK 
14.12.2021 

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa 
Cirkvi, spomienka 

18:00 - OP - vysielaná - S  
+ z rod. Lipničan 

16:30- OP 
+ Peter a Eva Dendis 

STREDA 
15.12.2021 

Streda po 3. adventnej nedeli,  
féria 

7:00 - OP 
na úmysel kňaza 

*** 
18:00 - OP 

+ Margita Srnčíková 

ŠTVRTOK 
16.12.2021 

Štvrtok po 3. adventnej nedeli,  
féria  

7:00 - OP 
na úmysel kňaza 

*** 
18:00- OP 

+ z rod Kormaňák 

PIATOK 
17.12.2021 

Piatok po 3. adventnej nedeli,  
féria 

7:00 - OP 
na úmysel kňaza 16:30 - OP 

 + Mária, Vladimír a 
Ľubica 18:00- OP - vysielaná - S  

+ z rod. Lokaj 

SOBOTA 
18.12.2021 

Sobota po 3. adventnej nedeli;  
féria  
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

18:00 - OP 
+ Jozef, Mária a rodičia 

*** 

NEDEĽA 
19.12.2021 

4. ADVENTNÁ NEDEĽA 

7:30 – OP 
na úmysel kňaza 

7:45 – OP 
na úmysel kňaza 

9:00 – OP 
na úmysel kňaza 9:00 - OP 

+ z rod. Šimuradík, Rošťák 
a Janku 10:30 - OP - vysielaná 

za ľud farnosti 

 
  

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

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



1. Aktuálne opatrenia: Na sv. omši môže byť prítomných 30 osôb v režime OP (čo znamená „plne 
očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch“). Deti do 12 rokov sa berú ako plne 
zaočkované a počítajú sa do počtu. 

2. Kto príde do kostola na bohoslužbu, zoberie si kartičku s číslom z košíka, ktorý bude pod chórom. Po 
skončení sv. omše kartičky vrátite do košíka. Kartičiek bude 30 kusov. Kto príde, a už nebudú kartičky, 
tomu sa podá sv. prijímanie a bude môcť ísť domov. Tí, ktorí budú účastní na sv. omši, nech sa usádzajú  
do lavíc, na lavice popri stene a na chór. Miesta pod chórom nech ostatnú voľné pre tých, ktorým sa rozdá 
sv. prijímanie pred sv. omšou. 

3. Tento rok pred Vianocami nebude spoločná sv. spoveď, ani v okolitých farnostiach. Preto vás prosíme, 
aby ste už teraz pristupovali k sv. spovedi. Aby sa zostávajúci čas adventné obdobie stal skutočne 
prípravou na Vianoce. Tento týždeň budeme spovedať a zároveň rozdávať sv. prijímanie takto:  

 Lokca:  dnes: 14:00 – 15:00;  
v pracovné dni: pred rannými sv. omšami pol hodiny 
v pracovné dni: 16:30 – 17.30 
sobota: 13:00 – 15:00 
nedeľa: 14:00 – 16:00 

 Ťapešovo:  utorok a piatok: 15:30 – 16:15;  
sobota: 9:00 – 11:00 
nedeľa: 13:00 – 13:30 

4. 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. 

5. Z farského kostola vysielame cez internet sv. omše v utorok, piatok a v nedeľu o 10:30 hod..  
6. Obrady krstu a sobáša účasť max. 6 ľudí. Obrady pohrebu účasť bez obmedzení. 
7. Ak potrebujete niečo vybaviť na fare, najprv sa prosím skontaktujte telefonicky na t. č. 043/559 12 26. 
8. Prosíme o dodržiavanie protipandemických opatrení v interiéri: R-O-R (respirátor-odstupy-ruky). 
9. Na kostol darovali z pohrebu Margity Srnčíkovej 50,- €. PBZ 
10. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme sk. č. 28: vedúca p. Kormaňáková Elena. PBZ  
11. Chorých, ktorých chcete aby som navštívil, nahláste v sakristii alebo telefonicky. Pôjdem ku nim 

 Lokca: na budúci pondelok 20.12. od 8:00 hod. (zapísať do nedele) 
 Ťapešovo: v piatok od 9:00 hod. 

12. Začneme zapisovať úmysly na sv. omše na mesiac január, február a marec.  
 Lokca: osobne v kostole v pondelok od 16:00 hod., taktiež pomocou farského mailu 

farnost@rkclokca.sk od utorka, alebo telefonicky na číslo 043/559 12 26 od stredy v čase od 9:00 
hod. do 10:00 hod.  

 Ťapešovo: osobne v kostole v utorok od 15:00 hod., taktiež pomocou farského mailu 
farnost@rkclokca.sk od stredy, alebo telefonicky na číslo 043/559 12 26 od stredy v čase od 9:00 
hod. do 10:00 hod. 

Do mailu napíšte miesto, deň a úmysel. Tabuľky s úmyslami nájdete na farskej webstránke. Tabuľky 
budeme priebežne aktualizovať. Na deň označený hviezdičkami sa úmysel neberie. Milodar za sv. omšu 
(intenciu) dáte po odslúžení sv. omše. Milodar za sv. omšu neposielajte na farský účet. Prosíme, aby 
jedna rodina dala za toto obdobie maximálne dva úmysly sv. omší.   

13. 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. 

14. Minulú nedeľu skončila jesenná zbierka na charitu. Vyzbieralo sa a odoslalo 1.500,- €.  PBZ.  
15. 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. 

16. Povzbudzujeme rodiny, aby počas adventu vytrvali v spoločnej modlitbe, čítaní Sv. písma a deti v plnení 
úloh. Zároveň po každej sv. omši pri sviečkach je na webstránke zverejnená vymaľovanka, ktorú si 
deti môžete stiahnuť a vyfarbiť. Na konci adventu si hrací plán a vymaľované obrázky môžete odfotiť 
a poslať na mail farnosti alebo prísť ukázať do kostola. 

 



KRISTUS MUSÍ RÁSŤ AJ V NAŠOM ŽIVOTE 
V evanjeliovom úryvku Tretej adventnej nedele (Lk 3,10-18) je bližším spôsobom opísané pôsobenie 

Jána Krstiteľa. Z jeho úst zaznievajú jasné usmernenia, ktoré vyjadrujú podstatu skutočného pokánia. 
Spolu so 4. pôstnou nedeľou je 3. adventná nedeľa jediným dňom, keď kňaz môže použiť aj ružovú 

farbu liturgického odevu. Táto nedeľa má pomenovanie „Gaudete - Radujte sa“ podľa úvodnej omšovej 
antifóny v latinčine. Aj týmto spôsobom sa pripomína veriacim, že slávnosť Narodenia Pána Ježiša je už 
naozaj blízko. Ide istým spôsobom o paradox k dnešnej dobe. Čím bližšie sme v kalendári k 24. decembru, 
tým sa stupňuje intenzita vianočných reklám, obchodných zliav a nákupnej horúčky. Božie slovo pozýva 
zamerať našu pozornosť iným smerom,  pozýva nás k zintenzívneniu našej duchovnej prípravy na sviatky 
narodenia Božieho Syna. 
Východisková otázka  

Úvodná otázka nedeľného evanjelia „Čo teda máme robiť?“ (Lk 3,10) zaznieva v Lukášovom 
dvojdiele Evanjelium a Skutky apoštolov na viacerých miestach. Vyjadruje túžbu po obrátení a zmene 
života.   

Ježiša sa túto otázku spýtal znalec zákona aj popredný muž: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol 
dedičom večného života?“ (Lk 10,25; 18,18) Na Petrovu kázeň pri zoslaní Ducha Svätého sa s bolesťou 
v srdci na neho a ostatných apoštolov obrátia jeho poslucháči: „Čo máme robiť, bratia?“ Strážca väzenia vo 
Filipách sa pýta Pavla a Sílasa: „Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?“ (Sk 16,30) Podobne sa pýtal 
Pavol pri svojom povolaní za apoštola na ceste do Damasku: „Čo mám robiť, Pane?“ (Sk 22,10) Táto otázka 
je dôležitá. Človek ňou dáva všetko do pohybu. Vyjadruje totiž osobnú túžbu človeka po zmene. V dejinách 
Cirkvi je najvýraznejším príkladom svätý František z Assisi, ktorý sa pýtal: „Čo chceš, Pane, aby som 
robil?“ Ovocím odpovede na túto otázku bol nielen radikálny život podľa evanjelia v živote samotného 
Františka, ale požehnaná obnova Cirkvi, ktorú priniesol. Kladieš si aj ty túto otázku? Keď ráno vstaneš, spýtaj 
sa: Pane, čo dnes očakávaš odo mňa? Keď robíš rozhodnutie v rodine, v práci, v povolaní, spýtaj sa: Pane, 
čo čakáš odo mňa? Tým, že sa obraciaš na Pána Boha, hovoríš: Bože, potrebujem ťa, si v mojom živote 
dôležitý, potrebujem počuť tvoj názor na vec.  
Zamerať sa na vzťahy s druhými  

Hoci štýl Jánovho života je veľmi odlišný, žije sám na púšti, stroho sa oblieka a stravuje, jeho 
požiadavky sa dotýkajú správania v každodennom bežnom živote. Ide o usmernenia, ktoré sú zamerané na 
naše vzťahy s druhými: rozdeliť sa o odev a jedlo; nevymáhať viac, než je stanovené; netrápiť druhých a 
nekrivdiť im. Ján nežiada radikálne zrieknutie sa všetkého a o odchod do púšte, ako urobil on.  

To je jeho osobné rozhodnutie a povolanie. Autentický život v súlade s Božou vôľou začína najskôr 
v každodennom kontakte s druhými.  Zvlášť s blížiacimi sa sviatkami Pánovho narodenia, skúsme pamätať 
aj na ich sociálny rozmer – podeliť sa o jedlo, odev s núdznymi a na duchovný rozmer – odpustiť alebo 
požiadať o odpustenie, ozvať sa blízkym, s ktorými možno už dlhšie nekomunikujeme pre rôzne zranenia 
alebo nezhody z minulosti...  
Rozhodnúť sa pre Krista  

Ján radikálne odmieta akékoľvek mesiášske očakávania, ktoré ľudia spájali s jeho postavou. Jeho 
účinkovanie je prípravou na pôsobenie mocnejšieho, ktorý prichádza po ňom. Ján nepodlieha predstave moci 
a slávy. Na príklade rozviazania remienkov na sandáloch, čo bola práca otroka pre svojho pána, vyjadruje 
svoju úplnú podriadenosť osobe Mesiáša. Ján pokorne zaujíma postoj otroka  k Ježišovi Kristovi, ktorý je 
skutočným Pánom. Obrazom zhromaždenej pšenice a spálených plevov chce Krstiteľ vyjadriť skutočnosť, 
že pred človeka je postavená nevyhnutnosť definitívnej voľby pre alebo proti posolstvu spásy, ktoré prináša 
Ježiš z Nazareta.   
autor: František Trstenský                 zdroj: postoj.sk 
 

  



MODLITBA 
Andrej mal jediné veľké želanie: bicykel. Žltý bicykel so všetkým možným príslušenstvom, aký videl 

vo výklade v jednom obchode.  Nevedel naňho zabudnúť. Snívalo sa mu o ňom, videl ho dokonca aj 
v hrnčeku kávy, aj v postave Karola Veľkého na obálke dejepisu. 

   Andrejova matka však musela za toľko vecí platiť a výdavky zo dňa na deň rástli, takže na vysnívaný 
drahý Andrejov bicykel peňazí nebolo. 

   Andrej vedel o maminej finančnej tiesni, a preto sa rozhodol, že o bicykel poprosí priamo samého 
Boha. Bol by to pekný dar na Vianoce. Každý večer začal k svojim modlitbám pridávať: „Nezabudni, že na 
Vianoce mi máš priniesť žltý bicykel. Amen.“ 

   Mama každý večer počula, ako sa Andrej modlí a prosí o žltý bicykel, a smutne kývala hlavou. 
Vedela, že Vianoce bez bicykla by boli pre Andreja veľmi bolestné. Bolo by to pre dieťa strašné sklamanie. 

   Prišiel Štedrý večer, samozrejme, bez žltého bicykla. 

    Večer si chlapec ako zvyčajne kľakol k postieľke, aby sa pomodlil. „Andrejko,“ zašepkala mu nežne 
mama, „myslím, že ťa trápi, že si na Vianoce nedostal ten bicykel. Dúfam, že si sa na Pána Boha nenahneval, 
že nevypočul tvoju modlitbu.“ 

   Andrej sa pozrel na matku. 

   „Ale nie, mama. Ja sa na Pána Boha nehnevám. Počul moju prosbu a povedal: ,Nie!“ 

 

DVAJA MUŽI, KTORÍ VIDELI BOHA 
  V jednej polynézskej dedinke žili dvaja muži, ktorí sa stále hádali. Stačila najmenšia zámienka  a hneď 
bol oheň na streche. Život sa pre nich stal neznesiteľným. Ale stal sa takým aj pre celú dedinu. 

Až raz starší muži jednému z nich povedali: „Po toľkých pokusoch bude jediným riešením, keď sa 
pôjdeš pozrieť na Boha.“ 

„Dobre, ale kam?“ 

„Je to veľmi jednoduché. Stačí vystúpiť na tamten vrch, a tam uvidíš Boha.“ 

Muž bez váhania odišiel v ústrety Bohu. 

 Po niekoľkých dňoch namáhavého stúpania  vystúpil na vrchol. Boh ho tam čakal. Darmo si pretieral 
oči. Nebolo nijakej pochybnosti: Boh mal tvár jeho hádavého a protivného suseda. 

Nik nevie, čo mu Boh povedal, ale keď sa vrátil, určite to už nebol on. 

No i napriek jeho úslužnosti a dobrej vôli zmieriť sa so susedom, bolo všetko ako predtým, lebo sused 
si stále vymýšľal nové zámienky na hádky. 

Starší si povedali: „Bude dobre, keď sa aj on pôjde pozrieť na Boha.“ 

I Napriek jeho spupnosti sa im ho podarilo presvedčiť. Aj on sa vybral na vysoký vrch. 

A tam hore aj on zistil, že Boh má tvár jeho suseda. 

Odvtedy sa všetko zmenilo a v dedine zavládol pokoj. 

  

 „Neurobíš si nijakú modlu!“ opakuje sa stále v Biblii, odvtedy čo Boh dal na vrchu Sinaj ľuďom 
Desatoro. Preto židovský národ nepripúšťal nijaké zobrazenie Boha. Bolo by to modlárstvo. 

   Okrem jednej výnimky – a tou je človek. Lebo človek je stvorený na Boží obraz. Preto: „Keď chceš 
vidieť Boha, pozri sa na svojho brata.“ 

zdroj: myslienky.estranky.sk 


