
 

FARSKÉ OZNAMY (23.1.2022 – 30.1.2022) 
3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA 
 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
24.1.2022 

Sv. Františka Saleského, biskupa 
a učiteľa Cirkvi 
spomienka 

18:00 
+  Július Gemeľa a rodičia 

*** 

UTOROK 
25.1.2022 

OBRÁTENIE SV. PAVLA, 
APOŠTOLA, sviatok 

18:00 - vysielaná 
+ Július Michalčík a 

rodičia 

16:30 
BPZ pre Antona s rodinou 

STREDA 
26.1.2022 

Sv. Timoteja a Títa, biskupov 
spomienka 

7:00 
na úmysel kňaza 

*** 

ŠTVRTOK 
27.1.2022 

Štvrtok 3. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Helena Brisudová 

16:30 
BPZ pre Annu 

PIATOK 
28.1.2022 

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza 
a učiteľa Cirkvi, spomienka 

18:00 - vysielaná 
za dar viery pre brata 

16:30 
+ Alfonz a Michal  

SOBOTA 
29.1.2022 

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

18:00 
+ Emil Papán a rodičia 

*** 

NEDEĽA 
30.1.2022 

4. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
na úmysel kňaza 

7:45 
+ Mária Prčinová (30. deň) 

9:00 
poď. za 40 r. manžel. 

Jozefa a Márie 9:00 
+ Ondrej Kolek 

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 – 17:30 
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. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme sk. č. 2: vedúca p. Šimulčíková Antónia. PBZ  
7. V utorok 25.1. končí Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.  
8. O týždeň 2. februára bude sviatok Obetovania Pána – Hromnice. V tento deň budú na predaj hromničné 

sviečky, ktoré si budete môcť zakúpiť pred sv. omšou a počas sv. omše si ich dať požehnať. V ponuke 
bude rovnaká veľkosť ako pred rokom. Cena sviečky bez obrázku bude 1,- € a s obrázkom 1,50 €.  

 

PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE MESIÁŠA V NAZARETE 
Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Lk 1,1-4; 4,14-21) ponúka dva začiatky. Prvým je začiatok celého 

Lukášovho evanjelia a potom je to začiatok Ježišovej verejnej činnosti. 
Prológ, ako voláme prvé štyri verše Lukášovho evanjelia, obsahuje viaceré dôležité detaily.  
Lukáš nie je prvý, kto píše o Ježišovi. Spomína očitých svedkov a služobníkov slova, čím 

pravdepodobne naráža na ústne ohlasovanie Kristovho posolstva.   
Priznáva, že on sám nebol očitým svedkom udalostí, ale jeho dielo je ovocím dôkladného preskúmania 

prameňov, ktoré  jestvovali už pred ním. Možno má na mysli Evanjelium podľa Marka alebo niektoré ďalšie 
zbierky (Ježišových podobenstiev, zázrakov, opis jeho umučenia a pod.), ktoré kolovali v komunitách prvých 
kresťanov a stali sa podkladom pri napísaní štyroch evanjelií Nového zákona.  
Spoľahlivosť učenia  

Identita vznešeného Teofila a jeho postavenie nám ostávajú neznáme. Asi mal vyššie postavenie, čo 
naznačuje oslovenie „vznešený“. Nie je vylúčené, že finančne pomohol Lukášovi pri zostavení diela 
(pergamen, písacie potreby, cestovanie za očitými svedkami).  

Lukášovo želanie „aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvätili,” naznačuje, že Teofil 
bol novoobrátencom, ktorého Lukáš chce utvrdiť vo viere, ktorú prijal.   

Evanjelista kladie dôraz na vierohodnosť svojho diela (očití svedkovia, dôkladné overenie prameňov). 
Lukáš zdôrazňuje snahu opísať všetky veci „verne rad-radom”.   

Evanjelium ako napísaný dokument nie je jednoduchým poukladaním príbehov vedľa seba, 
ale starostlivo premysleným a usporiadaným dielom, čo sa prejavuje v niekoľkých smeroch. Evanjelista 
postupuje chronologicky. Začína Ježišovým narodením a detstvom, prechádza na jeho verejné pôsobenie 
a končí smrťou a zmŕtvychvstaním. Taktiež z geografického hľadiska má dielo svoju štruktúru. 

Ježišovo ohlasovanie začína v Galilei, prechádza cez Samáriu a završuje sa v Jeruzalema. Napokon 
môžeme hovoriť aj o pripravenom teologickom zámere, ktorý sa prejavuje v posolstve pre svojich čitateľov 
(pozornosť voči chudobným, dôraz na modlitbu, pôsobenie Ducha Svätého, otvorenosť spásy pre všetkých 
atď.). 

Celý prológ vrcholí v záverečnom štvrtom verši, kde sa hovorí o „spoľahlivosti učenia“. Lukáš chce 
ponúknuť Teofilovi - čerstvému nasledovníkovi Krista – istotu o správnosti jeho rozhodnutia a o 
spoľahlivosti Ježišovho učenia, ktoré sa rozhodol prijať. Nech je to pre nás povzbudením čítať Božie slovo. 
Nech je pre nás kompasom na našej ceste života, lebo v ňom máme istotu Božej náuky. 
Kristus ako naplnenie Písma   

V nedeľnom úryvku sú vynechané prvé tri kapitoly Lukášovho evanjelia. Je to z toho dôvodu, že 
s väčšinou z nich sme sa už stretli vo vianočnom období v úryvkoch o Ježišovom narodení, detstve a krste 
(Lk 1-3), alebo sa ešte stretneme na 1. pôstnu nedeľu v úryvku o Ježišovom pokúšaní (Lk 4,1-13).  

Ježiš si pre začiatok svojho verejného účinkovania vybral synagógu v rodnom Nazarete. Evanjelista 
hovorí o pôsobení Ducha Svätého v osobe Ježiša Krista, ktoré sa viditeľným spôsobom prejavilo pri krste 
v Jordáne, ale ktoré začalo už v okamihu jeho vtelenia pri zvestovaní.  

Lukáš spomína Ježišov zvyk chodiť do synagógy. Evanjelista poukazuje na poslušnosť Božieho Syna, 
ktorý vtelením a narodením berie na seba vieru, náboženstvo židovského národa a jeho predpisy, ktoré prišiel 
naplniť.    



Podľa názoru odborníkov sobotná liturgia v synagóge začínala a končila modlitbami. Určite sa 
recitovalo vyznanie viery z Knihy Deuteronómium 6,4, tzv. Šema Israel – „Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, 
Pán jediný!“ Potom sa čítal úryvok (tzv. „paraša“) z Tóry, to znamená z niektorej z piatich Mojžišových kníh 
(Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronómium).  

Potom nasledovalo čítanie z Prorokov (tzv. „haftara“), po ktorom zaznel komentár k prečítaným 
textom, niečo ako homília. Čítanie mohol prečítať ktorýkoľvek dospelý muž a ten istý predniesol aj slová 
povzbudenia. V túto sobotu sa čítania z Božieho slova a jeho výkladu ujal ich rodák Ježiš.  

Úryvok z Knihy proroka Izaiáša sa stal pre Božieho Syna programovým vyhlásením jeho 
pôsobenia. Pán Ježiš aplikoval na seba proroctvo Izaiáša 60,1-2 o Mesiášovi, ktorého poslal Boh, aby hlásal 
evanjelium chudobným, aby oznámil zajatým, že budú prepustení, slepým, že budú vidieť, utláčaným, že 
budú prepustení na slobodu a ohlásil Pánov milostivý rok. 

Ježiš Kristus toto Izaiášovo proroctvo slávnostne prehlasuje za naplnené vo svojej osobe: „Dnes sa 
splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli“ (Lk 4,21). Kristus sa neopiera o nejaký citát rabína, ale vlastnou 
autoritou Božieho Syna vyhlasuje, že doba čakania sa skončila.   
„Dnes“    

Ježišovo „dnes“ zaznieva nám. Pre nás sa Ježiš Kristus a jeho posolstvo stáva časom naplnenia. 
„Dnes“ je naším stretnutím s Kristom, je naším záväzkom, ktorý od nás žiada kráčať za Pánom. Nie až keď 
deti vyrastú, nie až keď budeš mať viac času, nie až keď budeš na dôchodku, ale dnes. Sme učeníci, ktorí 
sme „dnes“ pozvaní žiť a hlásať Kristovo evanjelium, ktoré sa má naplniť v našom živote.  
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 

  

SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ, KŇAZ A UČITEĽ CIRKVI  
Spomienka: 28. január  

 Vo farskom kostole v Lokci sa opäť nachádza socha svätca, ktorého 
budeme sláviť tento týždeň 28. januára. Znova sa nachádza na bočnom oltári 
Kráľovnej sv. ruženca naľavo od hlavného obrazu. Učiteľ Cirkvi sv. Tomáš 
Akvinský, v ruke drží otvorenú knihu s nápisom Summa theologiae – čo je 
názov diela, kde pojednáva o sv. Trojici.  

* asi 1226 zámok Roccasecca d’Aquino pri Monte Cassine, Taliansko 
† 7. marec 1274 kláštor Fossanova pri Teracine, Taliansko 

Atribúty: kniha, husacie brko, hviezda, vôl 
Patrón teológov, študentov, kníhkupcov  

Jeden z najväčších učencov a mudrcov Cirkvi bol práve sv. Tomáš 
Akvinský. Narodil sa v roku 1226 na zámku Roccasecca d’Aquino pri Monte 
Cassine (dnešné Taliansko, Lazio). Bol tichej, ale veselej povahy. Ako 
päťročného ho otec dal do benediktínskeho opátstva na výchovu a 
vzdelávanie. Bol taký nadaný, že už ako desaťročný mohol ísť študovať na 
vysokú školu do Neapola. No rodičia to zatiaľ nedovolili a zobrali si ho 
domov. Tomáš sa usilovne učil, modlil, pomáhal chudobným. Stávalo sa, že 
vyprázdnil pre nich aj celú komoru. Ako štrnásťročný odišiel na univerzitu 
do Neapola. Tomáš aj tu bol veľmi horlivý. Zoznámil sa s rehoľou 
dominikánov a rozhodol sa, že do nej vstúpi. Rodičia mu v tom bránili. 
Chceli, aby sa stal radšej benediktínom a aby žil v blízkosti rodného zámku. 
V budúcnosti by sa snáď stal aj opátom. On však chcel zostať v žobravej 
reholi. Najbližší príbuzní ho všemožnými spôsobmi odhovárali. Dokonca ho aj fyzicky trápili. Potom jeho 
bratia najali aj nemravné dievča, aby ho zviedlo. Tomáš však odolal. S horiacim polenom z ohniska ju vyhnal 
preč. Dva roky bol uväznený svojou rodinou, až sa to dozvedel pápež Inocent IV. a cisár Fridrich II. Až na 
ich prehováranie pustili Tomáša, aj to takým spôsobom, aby bratia o tom nevedeli, len jeho matka. O rok 
nato Tomáš zložil slávnostné rehoľné sľuby. 



Predstavení rehole ho potom poslali k sv. Albertovi Veľkému, ktorý vtedy pôsobil v Kolíne. Tomáš 
aj tam vynikal vo vzdelaní a bystrosti. Vynikal však aj svojou výškou (190 cm) a tučnotou. Keďže skoro 
stále mlčal, vyslúžil si prezývku „nemý vôl zo Sicílie“. Raz ho však učiteľ vyzval, aby vysvetlil nejaké 
nejasné miesto zo Sv. písma. Tomáš to urobil tak múdro, že sa všetci zadivili. Albert zvolal: „Vy nazývate 
Tomáša nemým volom, ale príde čas, keď sa on ozve takým mohutným hlasom, že ho počuje celý svet!“ Tak 
sa stalo, Tomáš patrí podnes k najslávnejším teológom všetkých čias. 

Tomáš prednášal na univerzitách v Paríži, Neapole, Ríme, bol veľmi vyhľadávaný študentami, ale aj 
teológmi. Bol veľmi precízny a jasný v definíciách pojmov a jeho zásluhou Cirkev získala exaktné 
pomenovania mnohých vecí. Vychádzal z Aristotela. Napísal mnoho spisov. Najslávnejším sa stala Summa 
Theologiae (Súbor teológie). Okrem toho bol výborným kazateľom, zložil aj nádherné hymny ku cti Sviatosti 
Oltárnej, ktoré máme preložené aj v slovenčine (Ctime túto Sviatosť slávnu, Chváľ, Sione, Spasiteľa, 
Klaniam sa ti vrúcne). Popritom všetkom zostal veľmi pokorným a poníženým. Nikdy neprijal žiadne 
povýšenia, ktoré mu ponúkali jeho predstavení. V roku 1274 dostal pozvanie od pápeža Gregora X. na koncil, 
ktorý sa mal konať v Lyone. Tomáš, v tom čase chorý a slabý, sa poslušne vybral na cestu. No cestou tak 
vážne ochorel, že musel zostať v kláštore cisterciánov vo Fossanove pri Terracine. Tam aj 7. marca 1274 
zomrel. Za svätého ho vyhlásil pápež Ján XXII. v roku 1323, pápež Pius V. ho vyhlásil v roku 1567 za učiteľa 
Cirkvi a pápež Lev XIII. ho vyhlásil za patróna všetkých katolíckych škôl. V Cirkvi sa mu vo všeobecnosti 
dáva titul „doctor angelicus“ (anjelský učiteľ).             zdroj: zivotopisysvatych.sk 

 

CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ BERME DO RÚK KAŽDÝ DEŇ 
Okrem našej vlastnej lenivosti niet žiadnej inej okolnosti, ktorá by nám mohla zabrániť denne sa sýtiť 

Božím slovom. Máme pri tom na mysli slová, ktoré Ježiš predniesol v šiestej kapitole Evanjelia podľa Jána, 
v ktorých sám seba opakovane prirovná ku „chlebu života“ a zdôrazní nutnosť požívať tento chlieb. Ide o 
slová, ktoré sa často interpretujú len v kontexte požívania Oltárnej sviatosti, čo je však len polovica pravdy. 
Ako správne poukázal napríklad pápež Benedikt XVI. vo svojom diele „Ježiš Nazaretský“ (s. 280n slov. 
prekladu) a ako nás na to upozorňuje biblická exegéza, Ježiš tu hovorí o Božom slove, resp. v užšom zmysle 
slova o Tóre, ktorú počas svojho verejného účinkovania novým spôsobom autenticky interpretuje. Teda 
vysvetľuje ju nielen ako nový Mojžiš, skrze ktorého Boh dal Tóru svojmu ľudu, ale hlave ako pravý Boh, 
teda skutočný autor Tóry (DV 54). 

Ako je Božie slovo obsiahnuté v Tóre, teda piatich knihách Mojžišových, každodenným pokrmom pre 
našich starších bratov vo viere, tak by malo byť pre nás týmto každodenným chlebom Božie slovo zaznačené 
v štyroch kánonických evanjeliách, ktoré sú akousi novozákonnou „tórou“ pre nás kresťanov. Lebo práve v 
evanjeliách je Božie slovo zaznamenané ako Ježišova interpretácia Božieho zákona, ktorý on podľa svojich 
vlastných slov prišiel nie zrušiť, ale naplniť. Tieto štyri evanjeliá verne podávajú to, čo Ježiš, Syn Boží, za 
svojho pozemského života až do dňa, keď bol vzatý do neba, skutočne vykonal a učil na večnú spásu ľudí 
(DV 19). 

Kdekoľvek sme, čokoľvek prežívame, Božie slovo máme vždy naporúdzi. Tento skutočný pokrm, 
Boží chlieb z neba, berme denne do rúk, čítajme ho, rozjímajme o ňom a prijímajme ho do svojho srdca ako 
Panna Mária. Vedení Duchom Svätým sa mu snažme porozumieť a s pomocou jeho milosti podľa neho žime 
svoj každodenný život. 

V dejinách Cirkvi nechýbajú odporúčania svätých o potrebe poznať Písmo, aby bolo možné rásť v 
Kristovej láske. Sv. Hieronym, autor Vulgáty (latinského prekladu Biblie), sa pýtal: „Ako by bolo možné žiť 
bez poznania Písma, cez ktoré sa učíme poznať samotného Krista, ktorý je životom veriacich?!“ Dobre si 
uvedomoval, že Biblia je nástroj, „ktorým Boh denne hovorí k veriacim“. Aj pre nás platí, čo ten istý svätý 
Hieronym napísal kňazovi Nepotiánovi: „Veľmi často čítaj sväté Písma; ba neodkladaj svätú knihu nikdy z 
rúk.“ (VD 72). 

Čo k tomu dodať? Azda len prianie z nadpisu tohto článku: ak sa rozhodneme brať Božie slovo denne 
do svojich rúk, nech to aj vidieť v našom každodennom živote. Inými slovami: neberme Božie slovo do 
svojich rúk nadarmo, berme ho vážne a podľa neho aj žime.            zdroj: farnostrajec.sk 


