
 

FARSKÉ OZNAMY (16.1.2022 – 23.1.2022) 
2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
17.1.2022 

Sv. Antona, opáta 
spomienka 

18:00 
+  z rod. Bakaľa č. 459 

*** 

UTOROK 
18.1.2022 

Utorok 2. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 - vysielaná 
+ Jozef Mišudík, rodičia a 

súrodenci 

16:30 
+ Jozef a Agneša Bugaj a 

deti 

STREDA 
19.1.2022 

Streda 2. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

7:00 
na úmysel kňaza 

*** 

ŠTVRTOK 
20.1.2022 

Sv. Šebastiána, mučeníka 
ľub. spomienka 

18:00 
+ Jozef Žuffa a rodičia 

16:30 
BPZ pre členov ruže Svetla 

PIATOK 
21.1.2022 

Sv. Agnesy, panny a mučenice 
spomienka 

18:00 - vysielaná 
+ Anton a Helena Borovčík 

a rodičia 

16:30 
+ Stanislav Bakaľa  

SOBOTA 
22.1.2022 

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

18:00 
poď. za dožité roky  

Viery a Evy 
*** 

NEDEĽA 
23.1.2022 

3. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 
NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA 

7:30 
poď. za 30 r. manžel. 

Antona a Ľudmily 

7:45 
na úmysel kňaza 

9:00 
na úmysel kňaza 

9:00 
BPZ pre Helenu Paliderovú 

10:30 - vysielaná 
za ľud farnosti 

1. Aktuálne opatrenia:  
 OP: povolené len pre kompletne zaočkovaných a tých, ktorí pokonali COVID – 19 za posledných 

180 dní, pričom účastník má na vyzvanie povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní alebo 
prekonaní ochorenia 

 počet účastníkov na sv. omši je 50 % kapacity kostola 
 deti do 12 rokov sa berú ako plne zaočkované a nepočítajú sa do počtu. 
 R-O-R: respirátor - odstupy - dezinfekcia rúk 

2. 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. 

3. Z farského kostola vysielame cez internet sv. omše. 
4. Sv. prijímanie budeme rozdávať (v tomto čase sa dá 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 

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

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



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

5. Ak potrebujete niečo vybaviť na fare, najprv sa prosím skontaktujte telefonicky na t. č. 043/559 12 26. 
6. Na kostol darovali z pohrebu Márie Prčinovej 50,- € a Anny Somorovej 50,- €. PBZ 
7. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme sk. č. 1: vedúca p. Kramarčíková Marcela. PBZ  
8. Od utorka 18. do utorka 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V tieto dni osobitne 

prosme o jednotu kresťanov v modlitbách, obetách, pôstoch a pri sv. omšiach. 
9. Budúca nedeľa 23.1. sa slávi ako Nedeľa Božieho slova. Jej cieľom je pripomenúť význam Svätého 

Písma pre kresťanský život a ukázať na vzťah medzi Božím Slovom a liturgiou. 
10. Koledníci Dobrej noviny vyzbierali tento rok 2 330 €. Ďakujeme všetkým koledníkom a darcom, ktorí 

prispeli na toto dobré dielo. PBZ 
 

MNOŽSTVO VÍNA JE SYMBOL LÁSKY A ŠTEDROSTI BOHA 
Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Jn 2,1-11) prináša prvé Ježišovo znamenie, ktoré urobil na 

svadbe v Káne Galilejskej, kde premenil vodu na víno. 
Úryvok je dôležitý preto, lebo obsahuje tie výrazy, ktoré sa budú objavovať v celom evanjeliu: 

znamenie, sláva, učeníci, uveriť, hodina. Ide však len o začiatok, evanjelista niečo poodhalil, ale mnohé 
zostáva ešte skryté. 

Naznačuje to aj počet nádob, keďže číslo šesť je v Svätom písme symbolom nedokonalosti. Naplnenie 
Ježišovho poslania ešte len príde. Najväčším znamením Božej lásky a starostlivosti nie je množstvo vína, ale 
Pánova smrť na kríži.  
Štedrý Boh 

Kána Galilejská bola neznáma dedinka, o ktorej nie je zmienka v Starom zákone. Koľkokrát Boh koná 
tam, kde to nečakáme, cez osoby, s ktorými nepočítame a spôsobom, o ktorom sme nevedeli. 

Celé Ježišovo pôsobenie začína svadbou. Už v Starom zákone je svadba  symbolom Božej lásky, lásky 
Boha k Izraelu. Z Nového zákona sú známe Ježišove podobenstvá o svadbe (múdre a hlúpe panny, svadba 
kráľovho syna). 

V poslednej knihe Svätého písma, v Jánovej apokalypse, je zmienka o Baránkovej svadbe. V Ježišovi 
Kristovi Boh prišiel, aby doslova hmatateľným spôsobom ľuďom pripomenul túto svoju lásku a vernosť 
prisľúbeniam, aby obnovil svoju manželskú zmluvu.  

Víno je symbolom mesiášských čias. V starozákonnej Knihe proroka Izaiáša 25,6 sa hovorí, že Pán 
vystrojí hostinu pre všetky národy na vrchu Sion, hostinu s vínom najjemnejším. V Káne Ježiš ponúka 
najlepšie víno až do konca a ponúka ho v úplnej štedrosti. 

Svätopisec uvádza, že nádoby s vodou sluhovia naplnili až po okraj. Židovská veľkonočná večera 
doteraz oplýva vínom. Pijú sa štyri poháre vína. Je potrebné tak naliať víno, aby pretekalo. Táto večera bola 
odkazom na príchod mesiáša. Udalosť v Káne teda hovorí, že čakanie skončilo, v osobe Ježiša Krista 
prichádza Mesiáš. 

Evanjelista hovorí, že každá z nádob mala objem dve až tri miery. Jedna židovská miera mala asi 40 
litrov, teda Ježiš premenil na víno približne 480 až  720 litrov vody. Je to obrovské množstvo. 

Táto Kristova hojnosť je obrazom Božieho sebadarovania v Kristovi. V Jn 10,10 Pán Ježiš hovorí o 
svojom poslaní: „Ja som prišiel aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ Boh chce, aby sme neživorili, ale 
aby sme žili radostný život, ktorého On bude súčasťou. 

Koľkokrát sa však my uspokojíme s podpriemerným "vínom" a pritom nám Boh ponúka zadarmo to 
najlepšie - seba samého.  
Robiť, čo povie Kristus  

Evanjelista Ján je majstrom toho, čo ukáže a toho, čo zatají. Hoci ide o svadbu, o neveste nepovie ani 
slovo, starejší síce zavolá ženícha, ale ten ani neprehovorí. Zatají tých, ktorí by mali byť na svadbe 
najdôležitejší – ženích a nevesta. Evanjelistu zaujímajú úplne iné osoby - Ježiš, jeho matka, jeho učeníci a 
sluhovia.   



Ježiš sa spomína 14-krát, Ježišova matka 6-krát, učeníci 2-krát. Hoci sa celá udalosť sústredí na Krista, 
osobe Ježišovej matky je venovaná osobitná pozornosť. Zmienkou o nej sa začína celá udalosť, prvý dialóg 
prebehol medzi ňou a jej synom po tom, ako si ona všimla, že nemajú víno. 

Ježišova matka je tá, ktorá dáva veci do pohybu smerom ku Kristovi. V príbehu vždy vystupuje po 
boku Ježiša a jeho učeníkov.  

Starejší pri stole nevie, odkiaľ sa nabralo víno, ale vedia to sluhovia, lebo oni na výzvu Ježišovej 
matky počúvali hlas jej syna. Je jedno, kde sedíte. Či na poprednom mieste alebo niekde na kraji. Môžete 
sedieť za hlavným stolom a pritom ste mimo diania. 

Platí to aj v živote. Môžete mať dôležité postavenie pred ľuďmi a môže sa vám zdať, že krútite 
kormidlom ľudských dejín. A predsa pre Boha zostávate nezaujímaví. Iba jedno je podstatné - či počúvate 
Pánov hlas a podľa toho konáte.  
Príklad Márie 

Niektorí biblisti v zmienke evanjelistu, že nádoby boli z kameňa, vidia odkaz na starozákonnú zmluvu 
medzi Bohom a Izraelom, lebo tabule Desatora boli taktiež vytesané do kameňa. V Ježišovej osobe Boh 
uzatvára novú zmluvu, do ktorej sú pozvaní vstúpiť všetci, ktorí sú ochotní počúvať Pánov hlas, to 
znamená žiť podľa Božej vôle.  

Mária nie je len Ježišova matka. Poslušne sa zaraďuje medzi jeho učeníkov. Ona je prvá, ktorá uverila 
ešte pred samotným Ježišovým znamením „Urobte všetko, čo vám povie“ je vyjadrením Máriinej viery, viery 
učeníka. Nepotrebuje znamenie ako učeníci. Ona už teraz verí Ježišovi. 

Mária robí sprostredkovateľku medzi Ježišom a sluhami. Pripravuje sluhov na to, aby počúvali Ježišov 
hlas. Toto je pravá mariánska úcta, lebo Ježišova matka nám ukazuje na Syna so slovami „urobte všetko, čo 
vám povie“ a stáva sa aj pre nás sprostredkovateľkou na našej ceste ku Kristovi.  
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 

  

NOVÝ RÍMSKY MISÁL 
LIST KONGREGÁCIE PRE BOŽÍ KULT A DISCIPLÍNU SVIATOSTÍO PREKLADE 

„PRO MULTIS“ PRI KONSEKRAČNÝCH SLOVÁCH NAD KALICHOM 
Rím, 17. októbra 2006 

Eminencia/Excelencia,  
v júli 2005 Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, v súlade s Kongregáciou pre náuku viery, 

zaslala list všetkým predsedom biskupských konferencií, v ktorom ich požiadala, aby vyjadrili svoju 
kvalifikovanú mienku o preklade výrazu „pro multis“ v rozličných národných jazykoch, ktorý sa nachádza 
v konsekračnej formule najsvätejšej Kristovej krvi počas slávenia svätej omše (porov. Prot. N. 467/05/L , 9. 
júla 2005). 

Odpovede, prijaté od biskupských konferencií, preštudovali obe hore uvedené Kongregácie 
a výslednú správu zaslali Svätému Otcovi. Podľa jeho rozhodnutia sa Kongregácia pre Boží kult a disciplínu 
sviatostí obracia na Vás, Eminencia/Excelencia, a dáva nasledovné vyjadrenie: 

1. Text, ktorý zodpovedá slovám „pro multis“, uchovávaný Cirkvou, konštituuje formulu, ktorá bola 
používaná po latinsky v rímskom obrade už od prvých storočí. V posledných tridsiatich rokoch však niektoré 
texty, ktoré boli schválené v moderných jazykoch, prekladajú tento výraz interpretatívnou formou: „for all“ 
[za všetkých*], „per tutti“ [za všetkých*] alebo ekvivalentne týmto výrazom. 

2. Neexistuje žiadna pochybnosť o platnom slávení svätých omší, pri ktorých bola použitá formula 
riadne schválená, obsahujúca ekvivalentný výraz slovám „za všetkých“, tak ako to už raz prehlásila 
Kongregácia pre náuku viery (porov. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Declaratio de sensu tribuendo 
adprobationi versionum formularum sacramentalium, 25 Ianuarii 1974, AAS 66 [1974], 661). Vskutku, výraz 
„za všetkých“, vyjadrený v texte, nepochybne zodpovedá správnej interpretácii úmyslu Pána. Je predsa 
dogmou viery, že Kristus zomrel na kríži za všetkých mužov a všetky ženy (porov. Jn 11,52; 2 Kor 5,14-15; 
Tit 2,11; 1Jn 2,2). 

3. Existujú však mnohé argumenty v prospech presnejšieho prekladu tradičného výrazu „pro multis“: 



a. Synoptické evanjeliá (Mt 26,28; Mk 14,24) majú špecifický odkaz na „mnohých“ (polloi), za 
ktorých Pán vykonáva svoju obetu, tento výraz bol daný do popredia niektorými exegétmi vzhľadom na slová 
proroka Izaiáša (Iz 53, 11-12). Bolo by naozaj možné povedať v súlade s evanjeliovými textami „za 
všetkých“ (porov. Lk 12, 41), avšak formula daná v slovách ustanovenia je „za mnohých“ a takto boli tieto 
slová verne preložené vo väčšine moderných biblických prekladov. 

b. Rímsky obrad v latinskom jazyku v slovách premenenia nad kalichom vždy používal termín „pro 
multis“, a nikdy nie „pro omnibus“. 

c. Anafory východných obradov v gréčtine, v sýrčine, v arménčine, v slovanských jazykoch používajú 
vo svojich jazykoch slovný ekvivalent latinského „pro multis“. 

d. Preklad „za mnohých“ je verným prekladom latinského „pro multis“, zatiaľ čo preklad „za 
všetkých“ je skôr spôsob vysvetlenia, ktorý patrí do oblasti katechézy. 

e. Výraz „za mnohých“, hoci zostáva otvorený zahrnutiu každej ľudskej osoby do plánu spásy, okrem 
toho vyjadruje aj fakt, že spása nie je určená mechanickým spôsobom, bez rešpektovania vôle alebo 
spolupráce človeka. Veriaci je pozvaný vo viere prijať dar, ktorý mu bol ponúknutý a dostať/prijať 
nadprirodzený život, ktorý je udelený tým, ktorí spolupracujú na tomto tajomstve, pričom ho prežívajú vo 
vlastnom živote, a to takým spôsobom, aby sami boli zahrnutí medzi tých, o ktorých biblický text hovorí, že 
sú „mnohí“. 

f. V súlade s inštrukciou Liturgiam authenticam by sa malo vyvinúť úsilie, aby sme boli vernejší 
latinským textom v typických vydaniach liturgických kníh. 

Biskupské konferencie tých štátov, kde sa používa výraz „za všetkých“ alebo jeho ekvivalent, sú teda 
pozvané uskutočniť v najbližšom roku alebo v najbližších dvoch rokoch nevyhnutnú katechézu pre veriacich 
vzhľadom na túto otázku, aby ich pripravili na uvedenie presného prekladu výrazu „pro multis“ do národného 
jazyka, napr. „for many“ [za mnohých*], „per molti“ [za mnohých*] v budúcom vydaní Rímskeho misála, 
ktorý biskupi a Svätá stolica schvália na používanie v týchto krajinách. 

S výrazom mojej najvyššej úcty a pozornosti voči Vašej Eminencii/Vašej Excelencii zostáva 
v Kristovi 
Kard. Francis Arinze, prefekt a Mons. Mario Marini, podsekretár                                 zdroj: liturgia.kbs.sk 
 

SVÄTÝ ŠEBASTIÁN, MUČENÍK 
Spomienka: 20. január 

 Vo farskom kostole v Lokci sa na bočnom oltári Kráľovnej sv. 
ruženca (napravo) nachádza v hornej časti oltára socha sv. Šebastiána, 
ktorého spomienku slávime vo štvrtok 20. januára. Preto si priblížme 
v krátkosti jeho životopis. Okrem iného je aj patrónom, ochrancom, pred 
morom a infekciami. 

* Narbonne, Francúzsko (alebo Miláno, Taliansko?) 
† 288 (?) Rím  

Atribúty: šíp, priviazaný k stromu 
Patrón umierajúcich, lukostrelcov, vojakov, vojnových invalidov, 

zbrojárov, zlievarov, klampiarov, murárov, záhradníkov, lesných 
robotníkov, garbiarov, hrnčiarov, hrobárov; proti moru a vredom, pri 
infekciách, chorých detí, homosexuálov a chorých na AIDS 

Podľa legendy sa sv. Šebastián narodil v Narbonne v Galii. Okolo roku 283 sa stal vojakom v Rímskej 
armáde. Vďaka nemu sa viacero ľudí obrátilo. Za cisára Diokleciána ho vymenovali za kapitána 
pretoriánskych gárd. Nevedeli totiž, že je kresťanom. Keď to počas Maximiánovho prenasledovania zistili, 
zbavili ho velenia a šípmi sa ho pokúsili zabiť. Nebol však mŕtvy. Našla ho sv. Irena a postarala sa o neho. 
Keď sa uzdravil, išiel za cisárom a vyčítal mu jeho nespravodlivosť voči kresťanom. Na cisárov rozkaz ho 
zbičovali na smrť. Pochovaný bol na Via Appia v Ríme. Je patrónom lukostrelcov, atlétov, vojakov a 
ochrancom pred morom.                  zdroj: zivotopisysvatych.sk 


