
 

FARSKÉ OZNAMY (6.2.2022 – 13.2.2022) 
5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
7.2.2022 

Pondelok 5. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Ivan Vajdiar 

*** 

UTOROK 
8.2.2022 

Sv. Jozefíny Bakhity, panny 
ľub. spomienka 

18:00 - vysielaná 
+ Katarína, Jozef a rodičia 

16:30 
+ Ján, Jozef, Milan a 

Miroslav 

STREDA 
9.2.2022 

Streda 5. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

7:00 
+ Anna Somorová  

(30. deň) 
*** 

ŠTVRTOK 
10.2.2022 

Sv. Školastiky, panny 
spomienka 

18:00 
+ z rod. Natšin 

16:30 
BPZ pre Helenu (50 r. ž.) 

PIATOK 
11.2.2022 

Preblahoslavenej Panny Márie 
Lurdskej, ľub. spomienka 
Svetový deň chorých. 

18:00 - vysielaná 
+ Jozef, Emília a Jozef 

Maslan 

16:30 
+ Ondrej a Žofia Kyseľ  

SOBOTA 
12.2.2022 

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

18:00 
+ z rod. Jadroň a Rabčan 

*** 

NEDEĽA 
13.2.2022 

6. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
na úmysel kňaza 

7:45 
na úmysel kňaza 

9:00 
+ Ján, Terézia Baľak a 

rodičia 9:00 
+ z rod. Stercula a Slovík 

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, 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 
nedeľa: 13:00 – 13:30 

4. Ak potrebujete niečo vybaviť na fare, najprv sa prosím skontaktujte telefonicky na t. č. 043/559 12 26. 
5. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme sk. č. 4: vedúca p. Huráková Oľga. PBZ  
6. Na kostol darovali z pohrebu Jána Kramarčíka 50,- €, členky ruže Jána Bosca 50,- €. BPZ 
7. V nedeľu 13. februára si pripomenieme 101.výročie biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána 

Vojtaššáka. Viac informácií nájdete v malých oznamoch. 
8. V týždni od 14.2.-20.2.2022 sa na Slovensku uskutoční ďalší ročník Národného týždňa manželstva, ktorého 

cieľom je vytvoriť celoslovenskú kampaň na podporu manželstva. V rámci tohto týždňa sa rozhodla Liga pár 
páru (LPP) zorganizovať on-line kurzy symptotermálnej metódy pre manželov alebo snúbencov. Obsah kurzu 
a prihlášku je možné nájsť na webe: lpp.sk Ďaľšie informácie nájdete v malých oznamoch a na webstránke. 
Uzávierka prihlášok je 10. februára 2022. 

9. Diecézny administrátor povzbudzuje všetkých mladíkov a slobodných mužov, ktorí cítia v sebe povolanie ku 
kňazstvu, aby sa nebáli v príhodnom čase zdôveriť sa so svojim povolaním svojmu farárovi alebo kňazovi, 
ktorému dôverujú. Termín podania prihlášky do kňazského seminára je najneskôr do 28. februára 2022. 

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. 

 
NEODOLATEĽNÝ BOH A JEHO NEODOLATEĽNÉ SLOVO 

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Lk 5,1-11) opisuje povolanie prvých učeníkov, ktorí opúšťajú 
istotu živobytia a zázemie domova a idú za Ježišom.  

Evanjelista Lukáš nás vovádza do priestoru, v ktorom sa povolanie odohráva. Ježiš stojí na brehu 
Genezaretského jazera a učí zástupy. Svätopisec zdôrazňuje, že Ježišovo učenie má silu, oslovuje zástupy, 
lebo Lukáš hovorí „tlačil sa naň veľký zástup, lebo chcel počuť Božie slovo.“ (Lk 5, 1)  
Sila Ježišovho slova  

Ježiš si sadol na jednu z rybárskych lodí, a tak učil zástupy. Hoci ešte nedošlo k priamemu kontaktu 
Petra s Ježišom, určite galilejskému rybárovi neušla sila osobnosti tohto neznámeho kazateľa, ktorý si na 
svoje ohlasovanie vybral jednu z jeho lodí. Potvrdzuje to aj oslovenie epistata - učiteľ, s ktorým sa neskôr 
Peter obracia na Ježiša. V Novom zákone sa tento výraz nachádza jedine v Lukášovom evanjeliu. Ide o 
oslovenie vzťahujúce sa na Ježiša a vždy je v spojení s nejakou zázračnou udalosťou. Je zaujímavé, že zo 
šiestich prípadov, keď sa toto slovo v Novom zákone používa, trikrát takto Ježiša oslovuje práve Peter. Cíti 
silu slov, ktoré vychádzajú z Ježišových úst a vidí ako, sa tieto slová dotýkajú zástupov zhromaždených na 
brehu jazera. Aj dnes zaznievajú Ježišove slová nám z Božieho slova. Dovoľme, aby aj pre nás sa Kristus 
stal Učiteľom.  
Slovo, ktoré očisťuje a povoláva   

Zázračný rybolov spôsobuje uznanie hriešnosti zo strany Petra a všetkých, čo boli s nim. Hoci dialóg 
prebieha len medzi Ježišom a Petrom, evanjelista zapája do deja aj ostatných tým, že opisuje ich správanie a 
vnútorné pocity. Peter vystupuje ako hovorca ostatných. V osobe Petra sa uskutočňuje povolanie aj ostatných 
apoštolov. Námietka Petra, že celú noc chytali je námietkou všetkých, veď je aj vyjadrená v množnom čísle: 
„Celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili.“ (Lk 6, 5) Pocit hriešnosti nezažíva iba Peter, ale všetci, lebo 
všetci sú preniknutí hrôzou nad veľkosťou úlovku.  

V dôsledku toho aj očistenie od hriechov a následná výzva k nasledovaniu je určená všetkým, čo 
posledný verš celej udalosti aj vystihuje: „A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.”  (Lk 5, 
11)  Božie slovo je aj pre nás zrkadlom, v ktorom vidíme naše hriechy. Ježiš aj nás chce očistiť a pozýva nás 
do služby v prospech Božieho kráľovstva.  



Ježiš je Pán  
Po zázračnom úlovku Peter už neoslovuje Ježiša epistata - učiteľ, ale ho oslovuje kyrie - Pane, spolu 

s vyznaním svojej hriešnosti. Kristus pre Petra nie je iba učiteľ, ale je Pánom. Ide o vyznanie viery, lebo 
Peter spoznáva v Ježišovi Božieho Syna. Nastáva očistenie, ktoré je z Ježišovej strany spojené s poslaním: 
„Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí.” (Lk 5, 10b) Lukáš dodáva hneď aj realizáciu tohto povolania: „Opustili 
všetko a išli za nim.“ (Lk 5, 11) V opise povolania Petra Lukáš kladie dôraz na úplnosť konania a 
rozhodnutia, čo sa prejavuje  vyjadreniami o totálnosti. Peter a jeho spoločníci sa „celú noc“ namáhali a „nič“ 
nechytili, „všetkých“ prenikla hrôza, učeníci zanechali „všetko“ a šli za Ježišom. Pri čítaní úryvku sa zdá byť 
všetko také jednoduché, ale nie je to tak. Peter mal v Kafarnaume dom, mal prácu a vlastnú loď, mal rodinu. 
Toto všetko opúšťa a ide za Kristom, aby sa stal rybárom ľudí.  
Príťažlivosť evanjelia   

Vidíme silu Ježišovho slova, čo evanjelista od začiatku rozprávania aj neustále podčiarkuje. Na Ježiša 
sa tlačí zástup, lebo chce počuť Božie slovo. Na Ježišovo slovo Peter spúšťa siete a chytí veľké množstvo 
rýb. A napokon silou Ježišovho slova nastáva očistenie a učeníci zanechávajú všetko a idú za Pánom. Rybári 
doteraz videli účinok Božieho slova na druhých. Teraz pocítili príťažlivosť Božieho volania na vlastnej koži 
a nedokážu ho odmietnuť. Starozákonný prorok Jeremiáš to nádherne vyjadril slovami: „Zvádzal si ma, Pane, 
nuž dal som sa zviesť, uchopil si ma a premohol.“ (Jer 20,7) Kristovo evanjelium je náročné, a predsa 
vnútorne cítime, že je to práve Kristus, ktorý dáva zmysel našej ľudskej existencii.  
Keď oslovuje Boh  

Povolanie je vždy stretnutím s Bohom, ktoré sa iba ľudskými schopnosťami nedá predvídať. Človek 
nemôže naplánovať, akým spôsobom sa stretnutie uskutoční, nedá sa naň dopredu pripraviť. Boh oslovuje 
človeka nečakane. Oslovuje ho doma, v kolektíve priateľov, pri práci... Božie pôsobenie sa nedá ohraničiť 
iba na určitý priestor alebo situáciu. Boh je vždy jedinečný, a tak aj pristupuje k človeku. Znakom pravosti 
povolania je vedomie ľudskej hriešnosti a nehodnosti ako aj sila Božieho slova, ktorá človeka uschopňuje 
vložiť sa do Pánovej služby.   
autor: František Trstenský               zdroj: postoj.sk 

  

PAMÄTNÝ DEŇ BISKUPA JÁNA VOJTAŠŠÁKA 
Dňa 13. februára 2022 si pripomenieme 101.výročie biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa 

Jána Vojtaššáka. V Katedrále sv. Martina na Spišskej Kapitule slávnostnej sv. omši bude predsedať a v 
homílií sa prihovorí Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup. 

Keďže situácia nedovoľuje, aby sme sa zúčastnili diecéznej púte pri príležitosti Pamätného dňa 
biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, spojme sa navzájom duchovne. Rádio Lumen 
a TV Lux prinesú priamy prenos ďakovnej sv. omše, ktorá bude slúžená v nedeľu 13. 2. 2022 o 9.00 hod. 

TV Lux pri príležitosti Pamätného dňa Božieho sluhu biskupa Jána Vojatššáka odvysiela dokofilm o 
biskupovi Jánovi Vojtaššákovi "Vojtaššák Barbarské dni" talianskych režisérov Alberta di Giglia a Luigiho 
Boneschiho v týchto vysielacích časoch: streda 9.2.2022 o 16:05 hod.; štvrtok 10.2.2022 o 8:55 hod. a sobota 
12.2.2022 o 22:45 hod. 
 

ĎAKOVNÝ LIST P. JOHNA MUSOLO Z KENE 
P. Tomáš Brezani nám preposlal list od pátra Johna z Kene, ktorého poznáme z jeho dvoch návštev 

v našej farnosti. V liste ďakuje rodinám, ktoré si „adoptovali“ chudobné dieťa z Kene. Viac sa dočítate 
v liste... 
Milí priatelia zo Slovenska, 

volám sa páter  John  Musolo, CM z Kene. Dovoľte mi začať tým, že poviem niečo o Keni. Keňa sa 
nachádza vo východnej časti Afriky, hraničí s Ugandou, Somálskom, Tanzániou, Sudánom, Etiópiou a 
Indickým oceánom. Má takmer 55 miliónov obyvateľov. Hlavné mesto sa volá Nairobi a má asi 7 miliónov 
ľudí. Väčšina ľudí je chudobná. V krajine je 11 % moslimov a 86 % kresťanov. 

Takmer 7 rokov som bol študentom v Ríme, kde som stretol pátra Tomáša Brezaniho. On ma pozval 
na návštevu Slovenska, ukázal mi veľa miest. Neskôr som to  krásne Slovensko navštívil ešte dvakrát. Pri 
týchto návštevách som sa osobne stretol aj s niektorými z Vás. 



Počas mojich návštev v sprievode pátra Tomáša, mnohí z vás dobrovoľne pomohli chudobným  deťom 
v Keni finančným príspevkom na jedlo a školu. Začali sme tak adopciu detí na diaľku. Tento program veľmi 
pomohol takmer 110 deťom. Píšem v mene všetkých týchto detí, aby som vám vyslovil veľké ĎAKUJEM! 

Deti sú v rôznych častiach krajiny, dokonca sa niektoré presťahovali do Tanzánie, ale stále 
komunikujeme. Keď zasiahol COVID-19, naša reakcia, ako krajiny, bohužiaľ nebola veľmi dobrá. Školy 
boli zatvorené takmer na jeden rok. Veľa detí odišlo zo školy. Niekoľko dievčat tiež otehotnelo (tehotenstvo 
detí je tu veľkým problémom). Keď som 31. júla 2021 dostal peniaze na adopciu, hľadal som tieto deti a žiaľ 
mnohé ešte stále nechodia do školy kvôli chudobe svojich rodín. Získané peniaze sa tak stali obživou pre 
postihnuté rodiny. Niektorí použili peniaze len na nákup potravín na prežitie. 

Po krátkom opise súčasnej situácie mi dovoľte poznamenať nasledovné: 
1. Školy sa odvtedy opäť otvorili, hoci sa zmenil rok. Školy budú mať prestávku 23. decembra na druhý 
polrok a znovu sa majú otvoriť 3. januára na tretí polrok. 
2. Čoskoro doplním úplný zoznam tých, ktorí „v skutočnosti“ pokračujú v škole, a tých, ktorí sa rozhodli 
nepokračovať v škole. 
3. Peniaze, ktoré ste poslali, dostane každé dieťa, aj keď nechodí do školy, na pomoc s jedlom v rodine. 
4. Požiadal som všetky deti, aby sa každú nedeľu modlili za vás všetkých. 

Zachovajte nás vo svojich modlitbách, COVID-19 nás ničí. Len 57 % z nás dostalo prvú dávku 
vakcíny. Ešte raz ĎAKUJEM všetkým za vašu štedrosť. Prajem Vám veľmi VESELÉ Vianoce a šťastný 
nový rok. 

Váš páter John Musolo, C.M., 17.12.2021 
 

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA 
Počas tohtoročného Národného týždňa manželstva pripravila Liga pár páru tri on-line kurzy 

symptotermálnej metódy rozpoznania ľudskej plodnosti. Na on-line kurzy pozývame manželov aj 
snúbencov, ktorí buď chcú predchádzať počatiu bez používania antikoncepcie, alebo naopak - snažia sa 
tehotenstvo dosiahnuť. Kurzy sú k dispozícii v troch termínoch a v troch rozdielnych časoch.  

 prvý, podvečerný kurz začína v utorok 15. februára o 17:15,  
 druhý - víkendový má začiatok v sobotu 19. februára o 17:00  
 a tretí, večerný, je naplánovaný na pondelok 21. februára o 20:15.  

Obsah kurzu a prihlášku nájdete na www.lpp.sk alebo cez QR kód z oznámenia na farskej výveske. 

 


