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

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

FARSKÉ OZNAMY (18.9.2022 – 25.9.2022) 
25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
19.9.2022 

Pondelok 25. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

17:30 - detská 
+ Ján Joštiak (1. v.) 

 *** 

UTOROK 
20.9.2022 

Sv. Ondreja KimaTaegona, kňaza 
a Pavla Chonga Hasanga 
a spoločníkov, mučen., spomienka 

18:00 
BPZ pre Antona s rod.  

(50 r. ž.) 

16:30 - detská 
+ Žofia Kyseľová 

STREDA 
21.9.2022 

SV. MATÚŠA, APOŠTOLA 
A EVANJELISTU, sviatok 

7:00 
na úmysel kňaza 

*** 

ŠTVRTOK 
22.9.2022 

Štvrtok 25. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
poď. za 80 r. ž. Jozefíny 

*** 

PIATOK 
23.9.2022 

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza 
spomienka 
Kántry 

18:00 
poď. za 90 r. ž. Márie 

č. 268 

16:30 
+ z rod. Grešáková a 

Babicová   

SOBOTA 
24.9.2022 

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

15:00 
sobášny obrad 

*** 
18:00 

+ kňaz Emanuel Chyla 
(61. výr. vysviaccky) 

NEDEĽA 
25.9.2022 

26. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
na úmysel kňaza 9:00 

BPZ pre Jozefa, Danielu 
a Petra s rodinami 10:30 

za ľud farnosti 

 

1. Ak potrebujete niečo vybaviť na fare, môžete sa skontaktovať aj telefonicky na t. č. 043/559 12 26. 
2. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme sk. č. 3: vedúca p. Rabčanová Zuzana. PBZ  
3. Na kostol darovali mladomanželia Kramarčíkovi 50,- €. PBZ. 
4. Nácvik spevu pre deti pred detskou sv. omšou v Lokci bude v pondelok o 16:30 hod. v centre. 
5. Vo štvrtok 22.9. obnovíme Biblické stretnutia, ktoré boli ešte pred pandémiou. Biblické stretnutie sa 

uskutoční v Lokci po sv. omši vo farskom centre o 19:00 hod. 
6. Stretko pre deti bude v Ťapešove v utorok o 15:00 hod. a v Lokci v sobotu o 14:00 hod. 
7. Sviatosť oltárna bude vyložená na adoráciu v Lokci vo štvrtok od 17:15 hod. do sv. omše.  
8. Tento týždeň sú Jesenné kántrové dni v stredu, v piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden z nich. 

Obsahom jesenných kántrových dní je Poďakovanie za úrodu. V našej farnosti sa poďakujeme za 
úrodu v piatok pri sv. omšiach. Kto chce priniesť niečo zo svojej úrody na poďakovanie ako obetný 
dar, nech to prinesie už vo štvrtok do kostola. 

9. Z príležitosti sviatku sv. Vincenta de Paul Vás sestričky pozývajú na budúcu nedeľu 25.9. na 
slávnostné vešpery o 14:00 hod. vo farskom kostole. Po modlitbe bude prezentácia do ktorej sa 
zapojí sestrička Alena o službe a pôsobení v Taliansku. 


