
 

FARSKÉ OZNAMY (2.1.2022 – 9.1.2022) 
DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
3.1.2022 

Najsvätejšieho mena Ježiš 
ľub. spomienka 

18:00 
+  Florián Feja 

*** 

UTOROK 
4.1.2022 

Utorok vo Vianočnom období,  
féria 

18:00 
+ Rastislav a st. rodičia 

16:30 
na úmysel kňaza 

STREDA 
5.1.2022 

Streda vo Vianočnom období,  
féria 
Večerná sv. omša je z nasl. slávnosti. 

18:00 
BPZ pre Martu s rodinou 

*** 

ŠTVRTOK 
6.1.2022 

ZJAVENIE PÁNA 
PRIKÁZANÝ SVIATOK 

Prvý štvrtok v mesiaci. 

7:30 
+ z rod. Ondrek 

7:45 
na úmysel kňaza 

9:00 
+ Margita a František 

Srnčík 9:00 
+ Jozef Bartek a rodičia 

10:30 - vysielaná 
za ľud farnosti 

PIATOK 
7.1.2022 

Piatok po Zjavení Pána 
féria 
Prvý piatok v mesiaci. 

7:00  
za dar viery pre otca 16:30 

BPZ pre rod. Bugajovú  
č. 18  18:00 - vysielaná 

BPZ pre Petra 

SOBOTA 
8.1.2022 

Sobota po Zjavení Pána 
féria; Prvá sobota v mesiaci. 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

18:00 
+ Ignác Kušnierik a rodičia 

*** 

NEDEĽA 
9.1.2022 

TRETIA NEDEĽA  
PO NARODENÍ PÁNA 
KRST KRISTA PÁNA 

7:30 
na úmysel kňaza 

7:45 
na úmysel kňaza 

9:00 
+ z rod. Remko, Gažko a 

Radzo 9:00 
poď. za 51 r. manžel.  

Pavla a Heleny 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, 
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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. 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. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme, keď budú kostoly otvorené na súkromnú 

modlitbu. 
9. Kostoly budú otvorené na súkromnú modlitbu. Počas tohto času bude možnosť prijať okrem spovede 

aj sv. prijímanie:  
 Lokca:  nedeľa (dnes): 13:00 – 15:00 

pondelok, utorok, streda: 17:00 – 17:30 
štvrtok: 13:00 – 15:00 
piatok: 17:00 – 17:30 
nedeľa: 14:00 -15:00 

 Ťapešovo: nedeľa (dnes): 13:00 – 14:00 
utorok: 15:45 – 16:15 
štvrtok: 13:00 – 14:00 
piatok: 15:45 – 16:15 
nedeľa: 13:00 – 13:30 

10. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme sk. č. 31: vedúca p. Kramarčíková Mária. PBZ  
11. Vo štvrtok 6.1. na Zjavenie Pána sa bude požehnávať voda počas omší. Tí, ktorí budú na sv. omšiach 

si budú môcť zobrať vodu po sv. omši. Ostatní si budú môcť zobrať vodu poobede v čase súkromnej 
modlitby. 

12. V malých oznamoch a na webstránke farnosti nájdete Domácu pobožnosť Požehnania príbytkov. 
Môžete ju použiť a požehnať si svoje príbytky požehnanou vodou. 

13. 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 od dnes do 9. januára v kostole vložením svojho milodaru  
do označených pokladničiek koleda kostolník a koleda kantor. 

14. Prispieť na Dobrú novinu môžete do 6. januára do pokladničiek v kostoloch. Na internete si môžete 
pozrieť video koledovania  detí z Lokce.  

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

16. Dvojmesačník katolíckeho Rádia Mária na január – február 2022 je zadarmo dostupný u nás v kostole.  
 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE K 31.12. 2021 FARNOSŤ LOKCA 
KRSTY:   

 spolu 57 krstov (farnosť 53, z inej farnosti 4): Lokca 42, Ťapešovo 15  
- chlapci 33, dievčatá 24 

SOBÁŠE: 
 spolu 22 sobášov: Lokca 17, Ťapešovo 5 

POHREBY: 
 spolu 32 pohrebov: Lokca 24, Ťapešovo 8 - nezaopatrení 4 

1. SV. PRIJÍMANIE: 
 spolu 41 detí: Lokca 35, Ťapešovo 6 

BIRMOVKA  
 spolu 109 birmovancov: Lokca 89, Ťapešovo 20  

 



DOMÁCA POBOŽNOSŤ POŽEHNANIA PRÍBYTKOV 
Tradícia požehnania domov má veľký duchovný význam. Je zvykom, že sa vykonáva spravidla 

v období Zjavenia Pána.  
Toto požehnanie môže vyslúžiť aj laik – v rodine otec, alebo mama. Stačí požehnaná voda 

alebo zapálená svieca – symbol Krista a postoj veriaceho človeka uvedomujúc si Božiu prítomnosť a 
lásku. Požehnanie nenahrádza kňazské požehnanie, ale môže ho doplniť. 

Všetci členovia rodiny sa na požehnanie pripravia nielen vnútorným úmyslom, ale je vhodné, 
aby aj slávnostnejšie oblečenie napomáhalo vydvihnúť význam chvíle požehnania. Zhromaždia sa na 
jednom mieste, napr. pri stole, na ktorý postavia zažatú sviecu a ak je možné aj kríž. Ak visí na stene, 
nemusí sa dávať dole. Taktiež je na stole položená aj nádoba so svätenou vodou a krieda. Modlitbu 
požehnanie vedie (ak je to možné) otec ako hlava rodiny. Samotný obrad môže začať spoločným 
spevom niektorej z vianočných kolied. 
 
Otec: V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého. 

Všetci: Amen. 
O: Pokoj nášmu domu a všetkým, čo v ňom bývame.  
V: I s duchom tvojím. 

O: V dnešný deň sa aj my chceme stretnúť s Ježišom a prežiť radosť zo stretnutia s ním. Chceme sa 
mu pokloniť a prijať požehnanie pre náš dom. Panna Mária, svätý Jozef a Ježiš sú pre nás Svätou 
rodinou.  

Počúvajme slová sv. Evanjelia podľa Matúša (Mt 2, 1-12):  
Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema 

mudrci od východu. A hľa hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad 
miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli 
dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu 
dary: zlato, kadidlo a myrhu. 

 
(Chvíľa ticha) 

O: S radosťou za dar Božieho Syna velebme nášho Spasiteľa a prednesme mu svoje prosby: 
1. Pane Ježišu, Boží Syn, žil si s nami ako človek, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi, daj, 

aby sme boli dobré deti nášho dobrého Boha. 
2. Pane Ježišu, ty si sa v nazaretskej rodine vzmáhal v múdrosti a bol si v obľube u Boha i ľudí, 

daj, aby otcovia a matky boli prvými učiteľmi a svedkami viery pre svoje deti. 
3. Pane Ježišu, Kráľ pokoja, ty si nám priniesol svoj pokoj, daj, aby všetci, čo v tomto dome 

bývajú, tešili sa zdraviu i pokoju a žili v láske a svornosti a boli ti za všetko vďační. 
4. Pane Ježišu, priniesol si radostnú zvesť trpiacim a chudobným a uzdravoval si pokorných 

srdcom, chráň nás od prílišných starostí a otvor naše srdce pre trpiacich a núdznych. 
5. Pane Ježišu, Život veriacich, ty si prijal Máriu a Jozefa k sebe do nebeskej vlasti, prijmi aj 

zosnulých z našej rodiny (možno spomenúť aj mená) medzi svojich spravodlivých v nebi. 

O: A teraz sa spolu modlime, ako nás naučil náš Pán, Ježiš Kristus: Otče náš, … 
O: Ako znamenie vzájomnej lásky, úcty a pokoja, dajme si znak pokoja. (prítomní si podajú ruky) 
V: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami. 

 
  



MODLITBA POŽEHNANIA:  
O: Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami 
tvojho Syna; posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našej rodine žili vo svornosti a láske. 
Bože, ochraňuj náš dom pred zlom a hriechom, požehnávaj ho + i všetkých, čo v ňom bývajú, aby 
sme ti ako domáca cirkev prinášali duchovné obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby. 
Skrze Krista, nášho Pána.  

V: Amen. 
 

Alebo ak ide o novostavbu: 
O: Velebíme ťa, Bože, náš Otec, že nám dávaš bývať v tomto novom dome. Udeľ členom našej 
rodiny hojnosť darov Ducha Svätého a milosť svojho + požehnania, aby sme my, ktorí bývame v 
tomto dome, i tí, ktorí budú do tohto domu prichádzať, pocítili lásku i pokoj, ktoré pochádzajú od 
teba. Skrze Krista, nášho Pána.  

V: Amen. 
 

Alebo pre starších ľudí: 
O: Pane Ježišu, ty si naša sila a nádej v rozličných útrapách, ktoré prináša pokročilý vek; zhliadni na 
nás svojich služobníkov, čo bývame v tomto dome, žehnaj + nás a udeľ nám silu, aby sme vedeli 
trpezlivo znášať ťažkosti života a spolu s modlitbou ich prinášali Bohu ako duchovnú obetu za spásu 
našich blížnych a šírenie tvojho kráľovstva. Zachovaj nás vo svojej láske a milosti a napĺňaj nás 
svojou radosťou, ktorá sa zavŕši v nebi. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. 

V: Amen. 
 

Otec/matka pokropí svätenou vodou prítomných i celý dom, pričom povie:  
Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst i Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil 
svojím krížom a zmŕtvychvstaním. 
 

Na horné veraje dvier sa napíše kriedou: 20 - C + M + B - 22, čo znamená Christus Mansionem 
Benedicat (Kristus nech požehná náš príbytok). 

 
O: Prosme teraz spoločne Pannu Máriu o pomoc a ochranu: Zdravas, Mária… ; Pod tvoju ochranu 
sa utiekame … 
O: Dnes prišla spása do nášho domu. Pokoj a požehnanie nech spočíva na ňom a nech napĺňa 
všetkých nás. Nech nás žehná Pán +, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života.  

V: Amen. 
(Môže sa zaspievať koleda.) 

(Určené pre súkromnú pobožnosť.) 
 


