
 

FARSKÉ OZNAMY (19.12.2021 – 26.12.2021) 
4. ADVENTNÁ NEDEĽA 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
20.12.2021 

Pondelok po 4. adventnej nedeli,  
féria 

18:00 - OP 
+  Žofia, Karol, Vladimír 

Šimulčík a rodičia 
*** 

UTOROK 
21.12.2021 

Utorok po 4. adventnej nedeli,  
féria 

18:00 - OP - vysielaná - S  
+ Žofia Kubolková, Karol, 

Zlatica, Jozef a rodičia 

16:30 - OP 
+ Ignác Badár 

STREDA 
22.12.2021 

Streda po 4. adventnej nedeli,  
féria 

7:00 - OP 
na úmysel kňaza 

*** 
18:00 - OP 

+ František a Alena 
Medvecký a rodičia 

ŠTVRTOK 
23.12.2021 

Štvrtok po 4. adventnej nedeli,  
féria  

7:00 - OP 
na úmysel kňaza 

*** 
18:00 – OP – vysielaná - S 

BPZ pre rod. č. 283 

PIATOK 
24.12.2021 

Štvrtok po 4. adventnej nedeli,  
féria 
Večerná sv. omša je z nasl. slávnosti. 

22:00 – OP - vysielaná 
BPZ pre kňazov 

22:00 - OP 
 BPZ pre Miroslava  

(50 r. ž.) 

SOBOTA 
25.12.2021 

NARODENIE PÁNA 
PRIKÁZANÝ SVIATOK 

7:00 – OP 
+ Juraj a Anton 

7:45 - OP 
8:00 - OP 

BPZ pre rod. č. 110 

9:15 – OP 
BPZ pre Moniku s rodinou 9:00 – OP 

BPZ pre členov ruženc. 
bratstva 10:30 – OP – vysielaná 

za ľud farnosti 

NEDEĽA 
26.12.2021 

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, 
MÁRIE A JOZEFA 

7:30 – OP 
na úmysel kňaza 

7:45 – OP 
na úmysel kňaza 

9:00 – OP 
+ Ignác, Mária a Augustín 

Baľák č. 196 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 nepočítajú 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. Na sv. omšu v piatok v noci a na sobotu na Narodenie Pána sa budeme zapisovať. Hárky na zapisovanie 
budú v kostoloch od dnešnej nedele. Prosíme, aby ste sa na tieto sv. omše zapísali iba raz. 

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. 
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. Tento rok pred Vianocami nie je spoločná sv. spoveď. Preto vás prosíme, aby ste priebežne pristupovali 

k sv. spovedi. Tento týždeň budeme rozdávať sv. prijímanie a spovedať takto:  
 Lokca:  dnes: 14:00 – 16:00;  

pondelok, utorok, streda: 17:00 – 17:30 
štvrtok: 16:30 – 17:30 
piatok: 8:00 – 9:00 

 Ťapešovo:  dnes: 13:00 – 13:30 
utorok: 15:45 – 16:15;  

10. V sobotu na Narodenie Pána a v nedeľu na sviatok Sv. rodiny budú kostoly otvorené na súkromnú 
modlitbu. Pozývame vás, aby ste sa prišli pokloniť Ježiškovi v jasličkách. Počas tohto času bude 
možnosť prijať aj sv. prijímanie:  

 Lokca:  sobota a nedeľa: 13:00 – 16:00 
 Ťapešovo: sobota a nedeľa: 13:00 – 15:00 

11. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme sk. č. 29: vedúca p. Bombjaková Lenka. PBZ  
12. Chorých, ktorých chcete aby som navštívil, nahláste v sakristii alebo telefonicky dnes. Pôjdem ku nim 

v  pondelok od 8:00 hod.  
13. Zapisujeme úmysly na sv. omše na mesiac január, február a marec. V Lokci už nie sú voľné miesta, ale 

v Ťapešove sú ešte voľné. Úmysly môžete zapísať osobne, alebo pomocou farského mailu 
farnost@rkclokca.sk alebo telefonicky na číslo 043/559 12 26 . Zapisujeme aj úmysly, ktoré odslúži 
výpomocný duchovný o. Milan. 

14. Koledovanie Dobrej noviny bude na budúcu nedeľu 26.12. po sv. omši. Prispieť na túto zbierku budete 
môcť do 6. januára do pripravenej pokladničky v kostole.  

15. Ponúkame vám na predaj knihu životopisný román o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi Tajomstvo 
biskupovho pohľadu. Autorom románu je Jozef Luscoň. Cena knihy je 5,- € a nájdete ju vzadu v kostole. 

16. Ponúkame vám Modlitbu pri štedrovečernom stole, ktorú si môžete nájsť v malých oznamoch. 
17. Čakajú nás posledné dni Adventu. Vytrvajme v našej príprave na Narodenie Pána. Po skončení adventu 

si deti vymaľované hviezdičky a  obrázky môžu odfotiť a poslať na mail farnosti alebo prísť ukázať do 
kostola. 

18. Koleda – požehnanie domov v tomto roku z dôvodu pandémie nebude. 
19. Betlehemská svetlo si budete môcť zobrať z kostola vo štvrtok 16:30 - 17:30 a v piatok 8:00 – 9:00. 
 

Uprostred všetkých darov,  
ktorými izba praská, Boh podelil sa s človekom o dar menom Láska. 

A či len môže byť krásnejšia novina, akože nám Pán Boh dal z lásky svojho Syna? 
Narodil sa pre nás v mestečku Betléme, strážia ho anjeli v jasličkách na slame. 

Požehnané vianočné sviatky Vám prajú vaši duchovní otcovia Michal a Milan. 



  



 


