
 

FARSKÉ OZNAMY (9.1.2022 – 16.1.2022) 
TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA 

KRST KRISTA PÁNA 
 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
10.1.2022 

Pondelok 1. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+  z rod. Turbek 

*** 

UTOROK 
11.1.2022 

Utorok 1. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 - vysielaná 
+ Helena Michalčíková  

(1. výr.) 

16:30 
BPZ pre rodiny č. 174 a 47 

STREDA 
12.1.2022 

Streda 1. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

7:00 
BPZ pre rod. č. 469 

*** 

ŠTVRTOK 
13.1.2022 

Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

7:00 
na úmysel kňaza 

16:30 
+ Peter Socha 

18:00 
+ Jozef a Mária Bugan 

PIATOK 
14.1.2022 

Piatok 1. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

7:00  
na úmysel kňaza 

16:30 
+ Vendelín, Valéria a Ján  18:00 - vysielaná 

+ Ján a Helena Papán, deti 
a vnúčatá 

SOBOTA 
15.1.2022 

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

18:00 
BPZ pre Gabrielu s rodinou 

*** 

NEDEĽA 
16.1.2022 

2. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
na úmysel kňaza 

7:45 
na úmysel kňaza 

9:00 
BPZ pre rodinu 9:00 

+ Štefan, Helena, Jaroslav 
a Štefan 10:30 - vysielaná 

za ľud farnosti 

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  
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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. 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. Z farského kostola vysielame cez internet sv. omše. 
5. Obrady krstu a sobáša účasť max. 6 ľudí. Obrady pohrebu účasť bez obmedzení. 
6. Ak potrebujete niečo vybaviť na fare, najprv sa prosím skontaktujte telefonicky na t. č. 043/559 12 26. 
7. Prosíme o dodržiavanie protipandemických opatrení v interiéri: R-O-R (respirátor-odstupy-ruky). 
8. Kostoly budú otvorené na súkromnú modlitbu. Počas tohto času sa podáva sv. prijímanie (pre tých, 

ktorí nemôžu byť prítomní na sv. omši) a je možné pristúpiť aj k sv. spovedi:  
 Lokca:  nedeľa (dnes): 14:00 -15:00 

pondelok, utorok, štvrtok a piatok: 17:15 – 17:45 
nedeľa: 14:00 -15:00 

 Ťapešovo: nedeľa (dnes): 13:00 – 13:30 
utorok, štvrtok a piatok: 15:45 – 16:15 
nedeľa: 13:00 – 13:30 

9. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme sk. č. 32: vedúca p. Kormaňáková Anna. PBZ  
10. Tento rok sa opäť nekoná požehnanie domov z dôvodu pandémie. Niektorí z vás sa ozvali, že by ste 

radi poďakovali za službu kostolníka a kantora. Farská rada preto navrhla, aby tí, ktorí chcú prispieť 
a poďakovať za túto službu, mohli tak urobiť v kostole vložením svojho milodaru  do označených 
pokladničiek koleda kostolník a koleda kantor. Dnes je posledný deň, kedy tak môžete urobiť. 

11. Dnes končí Vianočné obdobie a od zajtra začína Cezročné obdobie. 
 

OBNOVME SVOJE KRSTNÉ ZÁVÄZKY 
Evanjeliový úryvok Krstu Krista Pána (Lk 3,15-16. 21-22) ponúka krátky opis činnosti Jána Kristiteľa 

a krst Božieho Syna. 
Dnešný úryvok potvrdzuje, že medzi dôležité charakteristiky Lukášovho evanjelia patrí dôraz na 

pôsobenie Ducha Svätého a prítomnosť modlitby. 
Pánov predchodca  

Evanjeliový text môžeme rozdeliť na dve časti. V prvej časti (Lk 3,15-16) evanjelista vysvetľuje úlohu 
Jána Krstiteľa.   

Lukáš pokračuje v línii, ktorú začal už v rozprávaní o Ježišom narodení, keď jednoznačne stavia do 
popredia výnimočnosť Ježiša Krista ako Božieho Syna. Jeho predchodca už v tele svojej matky 
Alžbety podskočil radosťou, lebo prichádza Spasiteľ, Ježiš Kristus, ktorého nosí pod srdcom Mária. 

Božou spásou je Kristus a Ján mu pripravuje cestu. Deklaruje to aj vlastnými slovami, keď sa stavia 
do pozície sluhu voči pánovi. Vyliatie Božieho Ducha je spojené s príchodom Mesiáša. Oheň má v biblickej 
reči očistný charakter. Preto „Duch“ a „oheň“ hovoria o mesiášských časoch, ktoré nastávajú v osobe Ježiša 
z Nazareta. Pre Lukáša je to príprava na zoslanie Ducha Svätého v podobe ohnivých jazykov na apoštolov 
na Turíce.  

Skutky apoštolov sú s evanjeliom veľmi úzko spojené, a preto je ich potrebné čítať a rozumieť ako 
jedno dielo s dvoma zväzkami. Začiatok pozemského pôsobenia Božieho Syna je výsledkom pôsobenia 
Ducha Svätého.   

Podobne aj pri začiatku jeho diela, ktorým je Cirkev, stojí pôsobenie Ducha Svätého, ktorý zostúpil 
na apoštolov na Turíce v podobe ohnivých jazykov. Ježišovi učeníci plní Ducha pokračujú v ohlasovaní 
Božej spásy, ktorú priniesol ich Majster.   

Zachariášov syn je zástupcom tých, ktorí očakávali prisľúbenia a uviedol Mesiáša. Svojím 
ohlasovaním a pôsobením splnil svoju úlohu v Božom pláne a ustupuje do úzadia. V Ježišovi Kristovi sa 
formuje Boží ľud novej zmluvy, v ktorej sa  realizujú prisľúbenia.  
Duch Svätý a modlitba 

V druhej časti nedeľného úryvku (Lk 3,21-22) evanjelista podáva opis Ježišovho krstu. Ten 
charakterizujú tri činnosti: nebo sa otvorilo, zostúpil Duch Svätý a zaznel Otcov hlas.    



V Starom zákone otvorené nebo, hlas z neba a pôsobenie Pánovho Ducha sú znakmi Božieho zjavenia 
a povolania. Scéna Ježišovho krstu má za úlohu predstaviť Mesiáša, ktorý vyzbrojený Božím Duchom začína 
svoje verejné účinkovanie. Krst v Jordáne nie je okamihom, v ktorom Ježiš synovstvo prijíma, ale v ktorom 
je verejne potvrdený v tom, čo mu prináleží od večnosti – Božie synovstvo.  

V porovnaní s ostatnými evanjelistami Lukáš pri Ježišovom krste vyzdvihuje aj dôležitosť 
modlitby: „...keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa.“   

Dôraz na modlitbu je výraznou charakteristikou Lukášovho diela tak v evanjeliu ako aj v Skutkoch 
apoštolov. Spomeniem aspoň niektoré. Lukáš ukazuje na zvyk Ježiša odobrať sa na samotu a tam sa modliť: 
„On sa však utiahol na púšť a modlil sa“ (Lk 5,16). Pred voľbou dvanástich apoštolov evanjelista uvádza: 
„V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom“ (Lk 6,12).  

Udalosť Pánovho premenenia na vrchu kladie Lukáš do kontextu modlitby: „Asi o osem dní po týchto 
slovách vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa“ (Lk 9,28); „Ako sa modlil, zmenil 
sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou“ (Lk 9,29).   

Na začiatku a konci Ježišovej modlitby v Getsemanskej záhrade stojí výzva: „Modlite sa, aby ste 
neprišli do pokušenia“ (Lk 22,40.46). Ježišova modlitba na kríži v okamihu jeho smrti je modlitbou 
dôvery: „A Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha“ (Lk 23,46). 

V Skutkoch apoštolov má táto atmosféra modlitby svoje zreteľné pokračovanie. Uvediem opäť aspoň 
tie najhlavnejšie zmienky. Je to modlitba pri voľbe Mateja (Sk 1,24), pri prepustení apoštolov z väzenia (Sk 
4,24), pred voľbou diakonov (Sk 6,6), za Petra, ktorý je vo väzení (Sk 12,5). To je dôležitý moment aj pre 
nás. Nejde o sporadické chvíle, ale o atmosféru modlitby, do ktorej vložíme naše myslenie, slová, konanie.  

Obnovme svoje krstné záväzky. Pozývajme Božieho Ducha pravidelnou modlitbou, aby pôsobil aj 
v našich životoch.  
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 

  

NOVÝ RÍMSKY MISÁL 
ÚPRAVY V OMŠOVOM PORIADKU 

PRÍPRAVA OBETNÝCH DAROV 
Požehnaný si, Pane, Bože všetkého stvorenia, pretože sme z tvojej štedrosti prijali tento chlieb. Obetujeme 
ti ho ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa nám stal chlebom života. 
Ľud: Požehnaný Boh naveky!  
Požehnaný si, Pane, Bože všetkého stvorenia, pretože sme z tvojej štedrosti prijali toto víno. Obetujeme 
ti ho ako plod viniča a práce ľudských rúk, aby sa nám stalo duchovným nápojom.  
Ľud: Požehnaný Boh naveky! 

V obnovenom omšovom poriadku po Druhom vatikánskom koncile boli pôvodné modlitby kňaza počas 
obetovania nahradené stolovými modlitbami inšpirovanými starozákonnou tradíciou. V tomto kontexte 
„benedictus“ sa správne vyjadruje ako „požehnaný“, čím sa označuje atribút, vlastnosť Boha. Môžeme nájsť 
terminologicky paralelné miesta v Starom zákone. Za zmienku stojí, že v Sanctus, ktorého text je inšpirovaný 
Starým zákonom, sa „benedictus, qui venit“ prekladá „požehnaný, ktorý prichádza“ a nie "zvelebený, ktorý 
prichádza". 

V Starom zákone sa často označuje Boh termínom „požehnaný“ a takto začínajú mnohé modlitby. Boh 
nie je požehnaný v zmysle výsledku požehnania, ale ako ten, ktorý má silu, a preto v jeho mene aj my môžeme 
požehnávať. V pozadí tohto termínu je hebrejský výraz „baruch“. „Požehnaný“ evokuje aj výraz obdivu a 
vďaky.  

Súčasný preklad „Deus universi“ ako „Pane svetov“ sa upravuje v zmysle tradície latinskej 
euchológie, v ktorej je to rozšírený výraz. Vyjadruje sa ním, že Boh je Pánom všetkého, čo stvoril. Preto 
navrhujeme preklad „Bože všetkého stvorenia“. Nie je nám známy iný preklad v modernom jazyku, ktorý by 
vyjadroval čosi podobné ako je naše súčasné „Pane svetov“. 

Úprava dlhšej formy zámena „tebe“ na krátku formu „ti“ je v podstate gramatická oprava. Dlhšia 
forma sa správne používa len spolu s predložkou (napr. k tebe). 



V odpovedi ľudu je potrebné urobiť rovnakú úpravu, ako je to v úvode modlitby kňaza. „Benedictus 
Deus“ sa prekladá ako „Požehnaný Boh“.  
VÝZVA PO PRÍPRAVE DAROV 
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.  

Úprava „všemohúcemu Bohu Otcovi“ je korektúrou vzhľadom na súčasnú slovenčinu. 
DIALÓG PRED PREFÁCIOU 
Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. 

Pri úprave tretej výzvy kňaza v dialógu pred prefáciou ide o korekciu inverzného slovosledu. 
KONSEKRAČNÉ SLOVÁ NAD CHLEBOM 
Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás 

V konsekračných slovách sa v slovenčine pridáva vyjadrenie latinského „enim“, ktoré nie je v tomto 
prípade bezvýznamnou hovorovou vsuvkou. „Enim“ premosťuje dve vety. „Toto je moje telo“ nie je obyčajná 
oznamovacia veta. Ona závisí od predchádzajúcej vety, dáva jej zmysel a odôvodňuje ju: vezmite a jedzte, 
lebo toto je moje telo. Inštrukcia Liturgiam authenticam v bode 57c žiada, aby sa v preklade zachovala 
kauzalita, ktorú „enim“ vyjadruje. Zároveň inštrukcia nalieha, aby v preklade sviatostných formúl boli všetky 
latinské slová presne vyjadrené v modernom jazyku. 
KONSEKRAČNÉ SLOVÁ NAD KALICHOM 
Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na 
odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku 

Pridáva sa spojka "lebo", ktorá vyjadruje latinské "enim" podobne ako v slovách nad chlebom. 
Preklad latinského "pro multis" sa upravuje na doslovnejšie "za mnohých". Ide o požiadavku pápeža 

Benedikta XVI., ktorej hlavné odôvodnenia sú: 
Rímsky rítus, v latinčine, vždy obsahoval výraz pro multis, a nikdy nie pro omnibus v konsekračných 

slovách vína. Preklad „za všetkých“ sa začal používať iba v niektorých krajinách počas posledných tridsať 
rokov. Žiadna eucharistická modlitba alebo anafora, ktorú používajú rôzne cirkvi, neobsahovala výraz 
rovnocenný pro omnibus. Vo všetkých anaforách, ktoré používajú rôzne východné obrady, Ambroziánsky 
rítus a Hispánsko-mozarabský rítus sa nachádza rovnocenný výraz spojeniu pro multis. Formula „za 
mnohých“ je verným prekladom "pro multis", pričom výraz „za všetkých“ predstavuje predovšetkým nejakú 
interpretáciu alebo akési vysvetlenie, ktoré prislúcha vlastnému kontextu katechézy. Tým sa nespochybňuje, 
že Ježiš Kristus zomrel na kríži za všetkých, mužov a ženy, bez výnimky (porov. Jn 11, 52; 2 Kor 5, 14 – 15; 
Tít 2, 11; 1 Jn 2, 2); Ježiš Kristus je sám a jediný Spasiteľ celého ľudstva, jediný prostredník medzi Bohom 
a človekom. 
DOXOLÓGIA EUCHARISTICKEJ MODLITBY 
Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a 
slávu po všetky veky vekov. 

Súčasné slovenské znenie vyjadruje, že Duch Svätý sa pridáva do jednoty Otca a Syna. Latinský 
originál však hovorí o jednote, ktorú v Najsvätejšej trojici vytvára Duch Svätý (in unitate Spiritus Sancti). 
Potvrdzuje to už výklad Fulgencia Ruspenského zo 6. storočia a chápe to tak i významný autor Jungmann. 
Podľa neho formula vyjadruje, že Syn Boží, Ježiš Kristus, žije a kraľuje ako Boh, lebo je spojený s Otcom v 
Duchu Svätom, t.j. putom jednoty, ktorým je Duch Svätý. 

Redaktorom súčasného znenia toto bolo známe, ako o tom svedčí Dr. Blatnický vo svojom článku v 
časopise Diakonia (č. 3-4, 1981, s. 258). Dokonca konštatuje, že všetky známejšie preklady tlmočia latinský 
výraz doslovne „v jednote Ducha Svätého“. 

Tu treba upozorniť i na výklad, ktorý Jungmann podáva v inom diele (Messe im Gottesvolk, Freiburg 
1970): ide o skarokresťanskú doxológiu, ktorá bola v Cirkvi všeobecne rozšírená v 3. a 4. storočí – chvála 
Boha, skrze Krista, v Duchu Svätom, čo bola zároveň základná klasická formula kresťanskej modlitby. To je 
aj to, čo konáme v eucharistickej modlitbe – chválime Boha Otca, skrze Krista v Duchu Svätom. 

zdroj: liturgia.kbs.sk 


