
 

FARSKÉ OZNAMY (30.1.2022 – 6.2.2022) 
4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
31.1.2022 

Sv. Jána Bosca, kňaza 
spomienka 

18:00 
BPZ pre členov ruže  

sv. Jána Bosca 
*** 

UTOROK 
1.2.2022 

Utorok 4. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00  
+ Július, Mária a Štefan 

*** 

STREDA 
2.2.2022 

OBETOVANIE PÁNA 
sviatok 

18:00- vysielaná 
+ z rod. Socha 

16:30 
+ Žofia a Anton Papán 

ŠTVRTOK 
3.2.2022 

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka 
ľub. spomienka 
Prvý štvrtok v mesiaci. 

18:00- vysielaná 
+ Ján a Angela Zábel a 

rodičia 

16:30 
BPZ pre rod. Papán 

PIATOK 
4.2.2022 

Piatok 4. týždňa v Cezročnom 
období, féria 
Prvý piatok v mesiaci. 

18:00 - vysielaná 
BPZ pre Evu s rodinou  

(40 r. ž.) 

16:30 
+ Karol a Emília Hrkeľ  

SOBOTA 
5.2.2022 

Sv. Agáty, panny a mučenice 
spomienka Prvá sobota v mesiaci. 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

18:00 
+ Jozef a Terézia 

Michalčík a rodičia 
*** 

NEDEĽA 
6.2.2022 

5. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
na úmysel kňaza 

7:45 
+ Ján Košút 

9:00 
poď. za 50 r. manžel.  

Jána a Zdenky 9:00 
BPZ pre členov ruže  

Panny Márie 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. Pre týchto veriacich 
ponúkame možnosť sv. prijímania. 

3. Sv. prijímanie a sv. spoveď:  
 Lokca:  nedeľa (dnes): 14:00 -15:00 

pondelok a utorok: 17:00 – 18:00 
streda a piatok: 16:00 – 18:00 
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 
streda a piatok: 15:30 – 16:30 
nedeľa: 13:00 – 13:30 

4. Z farského kostola vysielame cez internet sv. omše. 
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. 3: vedúca p. Rabčanová Zuzana. PBZ  
7. Na kostol darovali z pohrebu Žofie Ošťadnickej 50,- €, z krstu Ester Kulinovej 100,- € a Bohu známy 

100,- €. BPZ 
8. Dnešná nedeľa 30.1. je venovaná Katolíckej univerzite v Ružomberku. Na webstránke farnosti nájdete 

List rektora KU. Deň otvorených dverí organizujú vo virtuálnej forme na dod.ku.sk. 
9. V stredu 2.2 je sviatok Obetovania Pána – Hromnice. Pri svätých omšiach budeme požehnávať sviece. 

Tí, ktorí môžu prísť na sv. omšu si môžu sviečky zakúpiť pred sv. omšou. Tí, ktorí nemôžu prísť na sv. 
omšu si budú môcť už požehnané sviece zakúpiť v nasledujúce dni po Hromniciach. Cena sviečky bez 
obrázku bude 1,- € a s obrázkom 1,50 €. Hromničná svieca je svätenina (teda prináša B. požehnanie) a má 
patričné miesto pri osobných i spoločných modlitbách v rodine, spoločnom nedeľnom obede, pri 
búrlivom počasí, v čase pandémie a pri umierajúcom. Mala by horieť v domácnosti každý deň.  

10. Vo štvrtok, na spomienku sv. Blažeja, sa po sv. omšiach bude konať požehnanie hrdla. Tí, ktorí nemôžu 
prísť na sv. omšu, požehnanie hrdla bude udelené, keď prídu na sv. prijímanie mimo sv. omše. V Lokci 
o 17:15 hod. a v Ťapešove o 16:00 hod. 

11. Chorých, ktorých chcete aby som navštívil, nahláste osobne v sakristii alebo telefonicky. 
 Lokca: vo štvrtok od 8:00 hod. ulice nad hl. cestou a v piatok od 8:00 hod. ulice pod hl. cestou 
 Ťapešovo: v stredu od 8:00 hod. 

11. Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za 
minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku. Audiencia pre slovenských pútnikov u Svätého 
Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022. V ten istý deň plánujú slovenskí biskupi sláviť s 
pútnikmi spoločnú svätú omšu v Bazilike sv. Petra. Bližšie informácie budú zverejňované priebežne. Na 
púť je možné cestovať napríklad s katolíckou televíziou LUX, alebo sa zorganizovať v rámci vlastnej 
farnosti či spoločenstva, taktiež individuálnou formou. Pútnikov prosíme, aby sa zaregistrovali 
prostredníctvom stránky navstevapapeza.sk, a tak si rezervovali zadarmo lístky na audienciu. Aktuálne 
podmienky vstupu do Talianska možno nájsť na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí SR. 
Tešíme sa na vás a spoločné stretnutie so Svätým Otcom. Pozdravujú vás a žehnajú vám slovenskí otcovia 
biskupi. 

 
POSOLSTVO, KTORÉ NARUŠUJE NAŠU KOMFORTNÚ ZÓNU 

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Lk 4,21-30) je pokračovaním Ježišovej reči v synagóge v rodnom 
Nazarete. Pozitívne prijatie zo strany rodákov sa však rýchlo mení na ich zúrivý hnev. Údiv a prisviedčanie 
Nazaretčanov nie je vyjadrením obdivu, ale podozrenia, ktoré prezrádzajú slová: „Vari to nie je Jozefov 
syn?“ Je to odkaz na znalosť pomerov Jozefovej rodiny v rodisku, ktorá bráni poslucháčom vidieť v Ježišovi 
viac než len ich rodáka.  
Príklad prorokov 

Boží Syn poukazuje na údel prorokov, ktorí boli často neprijatí a odvrhnutí vlastným národom. 
Lukášov text plní úlohu predpovede budúceho utrpenia Mesiáša. Odmietnutie vyvrcholí v Jeruzaleme jeho 
smrťou na kríži. Príslovie „lekár, lieč sám seba!“ je odkazom, že ako ich rodák má robiť zázraky 
predovšetkým u nich doma, to znamená „lieč choroby v tvojom rodnom meste.“ 

Pán Ježiš im vyčíta, že chcú mať len pozemský prospech z jeho skutkov, ale nehľadajú v jeho slovách 
posolstvo pre svoje životy. Aj do nášho správania môže vstúpiť  predstava, že úlohou viery je zvýšiť naše 
pozemské pohodlie.  

Ježiš sa identifikuje s poslaním dvoch starozákonných prorokov – Eliáša a Elizea. Oni zažili na 
vlastnej koži prenasledovanie zo strany vlastného národa. Ale títo dvaja proroci sú aj obrazom misie 
k nežidovským národom – k cudzincom. Eliáš istý čas žil mimo územia Svätej zeme v dome vdovy zo 
Sarepty neďaleko Sidonu (porov. 1 Kr 17,9). 



Elizeus uzdravil malomocného Námana, veliteľa aramejského kráľa v Damasku (porov 2 Kr 5,1). 
Evanjelista Lukáš chce predstaviť Ježiša Krista ako Spasiteľa všetkých národov. Sme na začiatku Ježišovho 
ohlasovania. Neraz zažije odmietnutie od vlastných a jeho evanjelium príjmu cudzinci, ktorých viera bude 
príkladom pre Izrael. 
Prešiel pomedzi nich 

Ježišova predpoveď o odmietnutí proroka vo svojej domovine sa začína plniť rýchlejšie, než by sa 
čakalo. Boží Syn demaskoval ich skutočné úmysly a jeho spolurodákov zachvátil hnev. Chcú ho zhodiť zo 
skaly. Nie je vylúčené, že tento ich úmysel znamená, že chceli Ježiša kameňovať. 

Koľkokrát je to aj naša reakcia. Keď Boh a jeho slovo nás usvedčuje z našich hriechov a pádov, 
namiesto pokánia a zmeny života obviníme Boha, lebo narušuje našu komfortnú zónu.  

Konštatovanie evanjelistu „ale on prešiel pomedzi nich“, obsahuje v sebe niečo zázračné a nečakané. 
Ježiš neušiel, ani sa neprebil päsťami cez zástup. Dôraz sa kladie, že prešiel „día mésu autón“ – „cez ich 
stred“. Tí, ktorí ho mali v moci a viedli ho k vrchu, teraz sa bezmocne zaskočení prizerajú, ako pokojne 
odchádza. To nie je len geografický odchod z Nazareta do Kafarnauma (porov Lk  4,31). Božie slovo 
odchádza od tých, ktorí ho v srdci nenávidia. Žiaľ, neraz Ježiš odchádza aj z nášho stredu, zo stredu našej 
spoločnosti, lebo ho nenávidíme, pohŕdame evanjeliom a nahradili sme ho vlastnými záujmami.  
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 

  

SVIATOK OBETOVANIA PÁNA 
V stredu 2. februára budeme sláviť Sviatok Obetovania Pána. Ľudovo je tento deň nazývaný 

Hromnice. Je zároveň spojený s Dňom zasväteného života, kedy si Bohu zasvätené osoby – rehoľníci a 
rehoľníčky – pripomínajú zasvätenie svojho života Bohu. V tento deň si pred miestnym biskupom 
symbolicky obnovujú svoje rehoľné sľuby. 

Sviatok Obetovania Pána pripomína udalosť, ktorú opisuje evanjelista Lukáš (Lk 2,22-30). „Keď 
uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, 
ako je napísané v Pánovom zákone: ´Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi´ 
a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek, alebo dva holúbky.“ Mária s Jozefom na 40. deň po 
narodení priniesli Ježiša do chrámu a prorok Simeon ho označil za Spasiteľa všetkých národov a svetlo na 
osvietenie pohanov. V západnej liturgii má tento sviatok názov Obetovania Pána. Vo východnej liturgii sa 
tento sviatok nazýva sviatkom Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. 

Tento sviatok sa pred rokom 1969 slávil v západnej Cirkvi ako mariánsky sviatok Očisťovania Panny 
Márie. Jeho náplň bola v tom, že podľa zákona platného u Izraelitov, teda Starého zákona sa žena po pôrode 
pokladala za nečistú následkom dedičného hriechu. Preto bola povinná na štyridsiaty deň po narodení syna 
ísť do chrámu, po narodení dievčaťa na sedemdesiaty deň, a podrobiť sa očisťovacej pobožnosti. Zákon tiež 
nariaďoval, ako to čítame aj v evanjeliu svätého Lukáša, všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude 
zasvätené Pánovi, na znamenie, že Bohu patrí všetko ako zvrchovanému darcovi života a na poďakovanie, 
že pri východe Izraelitov z Egypta zachoval prvorodených synov vyvoleného národa. Tento sviatok sa preto 
nazýval sviatkom Očisťovania Panny Márie.  

Sviatok má svoj pôvod na východe, kde sa slávil od polovice 4. storočia 14. februára, t. j. 40 dní po 
Zjavení Pána (Epifánia). V Jeruzaleme sa v tento deň konali osobitné procesie, tzv. apante. V roku 542 cisár 
Justinián (527-565) zaviedol jeho slávenie v Carihrade a stanovil ho na 2. februára, t. j. 40 dní po Narodení 
Pána. Z Carihradu sa potom sviatok rýchlo rozšíril na Západ. Pápež Sergej I. (687-701) nariadil, aby sa v 
tento deň konali slávnostné procesie, ktoré smerovali do Baziliky Panny Márie Snežnej (Santa Maria 
Maggiore). V 8. a 9. storočí sa dôraz obsahu slávností postupne presunul na oslavu Panny Márie a sviatok 
nadobudol mariánsky charakter. V novom liturgickom kalendári z roku 1969 dostal názov Praesentatio 
Domini - Obetovanie Pána – a vrátil sa mu jeho kristologický ráz.  

Deň zasväteného života zaviedol ešte v roku 1997 pápež Ján Pavol II. Stanovil, aby sa slávil 2. 
februára, v deň sviatku Obetovania Pána. Nadviazal na tradíciu začatú za pápeža Pavla VI., keď sa v ten deň 
schádzali do Baziliky sv. Petra vo Vatikáne rehoľníci a rehoľníčky z celého Ríma. Pápež pri tej príležitosti 



povedal: „Obetovanie Pána v chráme je výrečnou ikonou úplného odovzdania svojho života zvláštnym 
spôsobom pre tých, ktorí boli povolaní, aby v Cirkvi a vo svete uvádzali evanjeliové rady do praxe, a tým si 
osvojili Ježišove vlastnosti – panenstvo, chudobu a poslušnosť.“  

Pápeža viedli tri dôvody, kvôli ktorým uznal za potrebné sláviť Deň zasväteného života. Prvým 
dôvodom je vyjadrenie vďaky Bohu za túto formu života, ktorý je pre Cirkev darom najvyššej hodnoty. 
Cirkev totiž verí, že účinnosť pre všetky svoje diela, ktoré koná navonok, v nemalej miere čerpá zo skrytých 
živín Bohu zasväteného života. Modlitba a obeta života podľa evanjeliových rád je ich zdrojom.  

Druhý dôvod spočíva v tom, aby Boží ľud lepšie spoznal a ocenil zasvätený život. Veriaci si tak môžu 
nanovo pripomenúť, že materiálne bohatstvo nie je najvyššou hodnotou; ba že i chudoba môže byť pre 
človeka obohatením, ak je prežívaná s chudobným Kristom. Tiež sa laici môžu zamyslieť nad hodnotou 
čistoty a vernosti, a to uprostred sveta, v ktorom nevernosť a hrubá žiadostivosť narúša a ničí vzťahy medzi 
najbližšími. Konečne môžu veriaci prehodnotiť silu poslušnosti, ktorá je dnes považovaná skôr za slabosť. 
Poslušnosť a vzájomná podriadenosť vo vzťahoch, sa im môže zjaviť v novom svetle – nie ako nástroj 
zotročenia, ale ako prostriedok k harmónii. A napokon tretí dôvod - ten sa dotýka priamo zasvätených osôb: 
majú si v tento deň pripomenúť, aké veľké veci urobil v ich živote Pán. 

Sviatok Obetovania Pána ľudovo nazývaný Hromnice sa spája s požehnaním hromničnej sviece, v 
ktorej vidíme ochranu pred rozličnými živelnými pohromami a nebezpečenstvami. Sviece každoročne v 
úvode svätej omše požehnáva biskup alebo kňaz. Zavedenie svätenia hromničných sviečok sa pripisuje 
pápežovi Geláziovi r. 494. 

Cirkev od dávna prosila Boha, aby tí čo budú nábožne držať horiace sviece v rukách boli ním 
požehnávaní na tele i duši. A tak od dávna veriaci zapaľovali sviece pri búrkach, živelných pohromách, 
krupobití, hromobití. Od toho dostali sviatky meno Hromnice. A nakoniec bývalo zvykom hromničnú sviecu 
zapaľovať pri umierajúcich, aby v pokoji prešli do večnosti, kde večne svieti nehynúce svetlo Ježiš Kristus. 

zdroj: tkkbs.sk 
 

LIST REKTORA NA NEDEĽU KATOLÍCKEJ UNIVERZITY 30. JANUÁRA 2022 
Hoci je naša spoločnosť stále ponorená do prežívania pandémie, ktorá každého unavuje, je načase 

začať sa vážne zaoberať myšlienkou, do akej spoločnosti sa chceme „prebudiť“, keď pandémia skončí – lebo 
raz sa tak určite stane.  

Akú krajinu odovzdáme ďalším generáciám – našim deťom a vnúčatám? Čo tu po nás ostane? Ako 
chceme spolu vydržať žiť aj o niekoľko (desiatok) rokov? Začnime premýšľať, ako ďalej. Ako opraviť naše 
vzťahy, zvýšiť politickú a mediálnu kultúru, zmenšiť nevraživosť a nenávisť medzi ľuďmi...  

Keď nad touto témou uvažuje Svätý Otec František, všíma si, že ľudia buď utekajú od reality alebo 
jej čelia, ale násilným spôsobom. Pápež vidí ako riešenie dialóg medzi generáciami: „Viesť dialóg znamená 
počúvať sa navzájom, konfrontovať sa, dohodnúť sa a kráčať spoločne. Podporovať takýto medzigeneračný 
dialóg znamená obrábať tvrdú a neplodnú pôdu konfliktov a ľahostajnosti, aby sme vypestovali semená 
trvalého a spoločného pokoja.“  

Je také miesto aj na Slovensku, kde sa pestuje dialóg. Je ním Katolícka univerzita v Ružomberku. 
Podobné krízy, aké prežívame dnes, len podčiarkujú význam a dôležitosť nezávislého a slobodného vysokého 
školstva, dokonca v našom prípade takého, ktorý umožňuje preskúmavať nielen oblasť rozumu, ale aj oblasť 
viery, ktoré sú nerozlučne spojené.  

Nedávno nás pápež František vyzval urobiť si cvičenie a vo svojich spomienkach vyhľadať znamenia, 
ktoré Pán vykonal v našom živote, keď sme pocítili jeho nehu a blízkosť.  

Myslím si, že pre Slovensko je takýmto veľkým znamením rozhodnutie otcov biskupov založiť 
Katolícku univerzitu, čo sa tak stalo na prahu nového tisícročia v roku 2000, a napokon dielo, ktoré spoločne 
spolu s vami a s vašimi deťmi-študentmi konáme pomocou našej alma mater. Pripojte sa k nám a spojme sa 
v ten najvznešenejší cieľ, ktorý vo svojom vienku nosíme a ktorým je budovanie civilizácie lásky.  

To by malo byť zárukou lepšieho života aj po skončení súčasnej pandémie.  
Jaroslav Demko, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku 


