
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 (25.9.2022 – 02.10.2022) 
26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
26.9.2022 

Pondelok 26. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

17:30 - detská 
BPZ pre Miroslava a Martu 

Bakaľa (25. r. manž.) 
 *** 

UTOROK 
27.9.2022 

Sv. Vincenta de Paul, kňaza 
spomienka 

18:00 
BPZ pre Rastislava 

16:30 - detská 
+ z rod. Hurák č. 112 a 

Palider 

STREDA 
28.9.2022 

Streda 26. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

7:00 
na úmysel kňaza 

*** 

ŠTVRTOK 
29.9.2022 

SV. MICHALA, GABRIELA 
A RAFAELA, ARCHANJELOV 
sviatok 

18:00 
BPZ pre rod. Vajdiarovú  

č. 477 
*** 

PIATOK 
30.9.2022 

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa 
Cirkvi, spomienka 

!!! 17:30 !!!  
+ Milan Lipničan, rodičia 

!!! 18:00 !!! 
+ Ján, Peter, Ján Socha a 

rodičia   

SOBOTA 
1.10.2022 

Sv. Terézie z Lisieux, panny 
a učiteľky Cirkvi, spomienka 
Prvá sobota v mesiaci. 
 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

7:00 
BPZ pre rodiny 

prvorijímajúcich detí 
*** 

15:00 
sobášna omša 

BPZ pre mladomanželov 

NEDEĽA 
2.10.2022 

27. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

SVÄTÝCH ANJELOV 
STRÁŽCOV  

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ  
V ŤAPEŠOVE 

7:30 
za ľud farnosti 10:30 

BPZ pre obyvateľov 
Ťapešova !!! 9:00 !!! 

na úmysel kňaza 

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. 4: vedúca p. Huráková Oľga. PBZ  
3. Na kostol darovali Bohu známi 150,- € a z krstu Margaréty Jančigovej 50,- €. PBZ. 
4. Oznam pre rodičov, ktorí chcú prihlásiť deti na 1. sv. prijímanie: stretnutie s rodičmi bude dnes 

25.9. v Ťapešove po sv. omši a v Lokci po druhej sv. omši. 
5. Z príležitosti sviatku sv. Vincenta de Paul Vás sestričky pozývajú dnes 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. 

6. Sestričky Vincentky tento rok slávia 100 rokov od príchodu na územia Slovenska. Pri tejto príležitosti 
je možné pri návšteve ich kaplnky získať úplné odpustky. V kaplnke je potrebné pomodliť sa Otče 
náš, Verím v Boha a povedať napr.: „Sv. Vincent a sv. Lujza, orodujte za nás“. Zároveň je 
potrebné splniť tri obvyklé podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, na úmysel sv. otca). Kaplnka bude 
otvorená v utorok 27.9. od 14:00 hod. do 17:00 hod. 

7. O. Milan bude v utorok 27.9. sláviť 25. výročie kňazstva v Lokci pri večernej sv. omši. Veriaci, ktorí 
sa zúčastnia na jubilejnej sv. omši môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.  

8. Nácvik spevu pre deti pred detskou sv. omšou v Lokci bude v pondelok o 16:30 hod. v centre. 



9. Stretko pre deti bude v Ťapešove v utorok o 15:00 hod. a v Lokci v sobotu o 14:00 hod. 
10. Sviatosť oltárna bude vyložená na adoráciu v Lokci vo štvrtok od 17:15 hod. do sv. omše.  
11. Biblické stretnutie bude vo štvrtok vo farskom centre v Lokci o 19:00 hod.  
12. Spoveď pred odpustom v Ťapešove bude v piatok 30.9. v čase od 19:00 – 20:00 hod. Z toho dôvodu 

bude sv. omša v Lokci o 17:30 hod. a v Ťapešove o 18:00 hod. 
13. Na budúcu nedeľu 2.10. bude v Ťapešove odpustová slávnosť Svätých anjelov strážcov o 9:00 hod. 

Slávnostným kazateľom bude dp. Dominik Jamrich, duchovný správca centra v Ústí nad Priehradou. 
Z toho dôvodu vo farskom kostole v Lokci druhá sv. omša bude už o 9:00 hod. 

14. Členovia Spolku svätého Vojtecha si môžu prevziať kalendár a podielovú knihu v Ťapešove u p. 
Bartekovej a v Lokci u p. Milana Rončáka č. d. 324 po 14:00 hod. Členský poplatok na rok je 8,- €.  

15. Počas októbra budú Októbrové ružencové pobožnosti: 
 Lokca: večerné sv. omše od 1. októbra budú začínať modlitbou ruženca. 
 Ťapešovo: večerné sv. omše od 1. októbra budú začínať modlitbou ruženca, keď sv. omša 

nebude, tak o 18:00 hod. 
16. V sobotu 1.10. po rannej sv. omši bude vo farskom kostole Fatimská i októbrová pobožnosť. 
17. Pripomíname, že úplné odpustky môže získať ten, kto sa pomodlí ruženec v kostole, v kaplnke, 

v rodine alebo na nábožnom zhromaždení. Na získanie odpustkov je potrebné pomodliť sa celý 
ruženec (t. j. 5 desiatkov), pri modlitbe nahlas pridať rozjímanie o tajomstvách a vysloviť tajomstvá 
podľa zaužívaného zvyku. Zároveň je potrebné splniť tri obvyklé podmienky (sv. spoveď, sv. 
prijímanie, na úmysel sv. otca).  

18. Počas mesiaca október bude pre deti prebiehať Októbrová aktivita. Deti, ktoré sa zúčastnia 
októbrovej pobožnosti, získajú nálepku, ktorú si vlepia do herného plánu. Tie deti, ktoré získajú 
najviac nálepiek budú odmenené. 

19. Pozývame Vás na farskú púť do Krakova do Sanktuária Božieho Milosrdenstva a Jána Pavla II., 
v sobotu 8. októbra. Odchod autobusu bude z pod kostola v Lokci o 7:00 hod. Predpokladaná cena 
púte je 12,- €. Zapísať sa môžete na papier, ktorý je vzadu v kostole.  
  

OHLÁŠKY PRED PRIJATÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA 
Ťapešovo:  

 Marek Koleň, syn Pavla a Márie rod. Slivčákovej, bývajúci v Zákamennom 
a Paulína Konšťáková, dcéra Stanislava a Ľudmily rod. Bartekovej, bývajúca v Ťapešove. (2x). 

  

USILUJ SA (26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ) 
„Boží človek, usiluj sa... bojuj..." (1 Tim 6, 11. 12) čítame v druhom čítaní. 
Žiť s Bohom si vyžaduje dve veci. V prvom rade musím byť Boží človek. Čo to znamená? Moje 

srdce, môj život je oddaný, podriadený Bohu. Je to vedomé rozhodnutie hľadať vždy Božie cesty a ísť po 
nich. Rozhodnutie každodenne obnovované, zvlášť vo chvíľach, keď som konal opačne, v rozpore so 
svojím rozhodnutím. 

A druhou vecou je aktivita – „usiluj sa, bojuj". Je dôležité zdôrazniť to, lebo mnohých kresťanov 
dneška charakterizuje slovo pasivita. Mnohí sú len konzumentmi služieb, ktoré „ponúka" Cirkev. No Pavol 
hovorí, že večný život sa dosahuje zápasom, bojom. Nie chodením do kostola, lebo je nedeľa, nie 
odriekaním nejakých naučených modlitieb ráno a večer, lebo tak ma to naučili. Idem do kostola, lebo sa 
chcem stretnúť s Ježišom v Eucharistii, v jeho slove, v spoločenstve, v kňazovi. Modlím sa, lebo sa chcem 
ráno i večer (a neraz aj počas dňa) rozprávať s Bohom. Som aktívny, vymýšľam veľa spôsobov, ako byť 
viac s Bohom, blízko pri ňom.  

K tomu je však potrebné ešte jedno – záujem o ľudí. Pri čítaní dnešných liturgických textov veľmi 
ľahko zistíme, že problémom nebolo bohatstvo či prepychové hodovanie (veď aj Ježiš chodil na bohaté 
hostiny), ale nezáujem o ľudí. „...ale nad skazou Jozefa sa netrápia" (Am 6, 6). Boží človek má rád ľudí. 
Nielen niektorých, ale každého, s kým sa stretáva. Nejde o to mať rád niekoho v Afrike či Ázii, človeka, 
ktorého som v živote nevidel, ale mať rád toho, s kým práve som. A nevyhýbať sa nikomu. To bol problém 
boháča v evanjeliu – mal rád svojich bratov, veď v pekle bol ustarostený o ich spásu, ale nemal rád 
Lazára... Nechcel vedieť o človekovi, ktorý bol pri prahu jeho domu.  



Je niekto v tvojom okolí, koho nemáš rád? Čo urobíš v týchto dňoch, aby si mu prejavil lásku? 
Minimom je úprimná modlitba o to, aby ste raz boli spolu v nebi. No neostaň pri minime, vzbuď si túžbu 
urobiť niečo viac...                    zdroj: dcza.sk 

BOJ PROTI HLADU 
V mesiaci september, ktorý je aj mesiacom sv. Vincenta 

de Paul, vynikajúceho svedka Kristovej milosrdnej lásky 
a veľkého inšpirátora laikov v službe chudobným, sa v Lokci 
zišli dobrovoľníci, aby spoločne zabalili  medovníkové srdiečka 
na zbierku BOJ PROTI HLADU.   Horlivosť a ochota 
dobrovoľníkov pomáhať bola veľká a tak spoločne zabalili 4000 
medovníkov. Zabalené medovníkové srdiečka sa potom v rámci 
zbierky predávali v Lokci, Ťapešove, Krušetnici, Lomnej, 
Rabči, Sihelnom, Kline, Hruštíne, Vaňovke, Hladovke, Novoti, 
Sedliackej Dubovej a v Hornej Lehote. Predajom medovníkov 

sa na Orave vyzbieralo do 10 000€, za čo darcom patrí veľké Pán Boh zaplať. Vrúcne poďakovanie taktiež 
patrí rodine Rončákovej z Lokce, ktorá medovníky napiekla, OÚ Lokca, kňazom, dobrovoľníkom, rodinám 
a všetkým tým, ktorí pri zbierke pomáhali a podporili ju finančne alebo modlitbou. 

Ak by ste sa aj vy chceli zapojiť do zbierky, ktorá pomôže zmierniť chudobu v Haiti, Albánsku, na 
Hondurase, Ukrajine, Rusku a na Slovensku, môžete tak urobiť finančným príspevkom na účet zbierky  
alebo modlitbou. Viac na stránke: www.bojprotihladu.sk 

„Nestačí mať lásku v srdci a na perách. Musí prejsť do činov, lebo iba vtedy je dokonalá, keď v 
srdciach tých, ktorých milujeme, vzbudzuje lásku.“ Vincent de Paul 

 
 

ZÍSKANIE PLNOMOCNÝCH ODPUSTKOV PRI PRÍLEŽITOSTI  
100. VÝROČIA USTANOVENIA SLOVENSKEJ PROVINCIE  

DCÉR KRESŤANSKEJ LÁSKY 
Kedy?  • od januára do decembra 2022 
Kde?   • pri návšteve každej kaplnky sestier Vincentiek 
Za koho?  • za seba alebo za duše v očistci 
Podmienky:  • vzbudenie úmyslu 

• svätá spoveď a zrieknutie sa k pripútanosti ku každému hriechu 
• sv. prijímanie 



• modlitba na úmysel Svätého Otca 
• návšteva kaplnky (modlitba: Verím v Boha, Otče náš, Zdravas, vzývanie sv. Vincenta 
a sv. Lujzy) 

Starí a chorí: • vzbudenie odporu voči akémukoľvek hriechu 
• splnenie prvých troch podmienok čo najskôr, ako to bude možné 
• duchovné pripojenie sa k jubilejným slávnostiam obetujúc milosrdnému Bohu 
modlitby, bolesti či útrapy svojho života 

 

3. Božie prikázanie: KRÍZA SVÄTENIA NEDELE – III. časť 
Pre mnohých je nedeľná svätá omša len akýmsi duchovným wellnessom 

Kňaz Marián Gavenda v rozhovore hovorí o 3. Božom prikázaní. 
Ako sa táto zmena aplikovala do praxe? 

Prví kresťania všetci pochádzali zo židovstva a spočiatku svätili aj sobotu podľa starozákonnej 
tradície. Postupne sa zasvätenie siedmeho dňa Bohu i mnohé náboženské prvky slávenia židovského šabatu 
preliali do kresťanstva. Napríklad biblické čítania v synagóge sa postupne prenieslo do liturgie Slova pri 
slávení Eucharistie. 
Čo znamená nedeľa pre kresťanov v súčasnosti? 

Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí, že nedeľa sa zreteľne líši od soboty a pre kresťanov nahrádza 
jej obradný predpis. V Kristovej Veľkej noci nedeľa završuje duchovnú pravdu židovskej soboty a zvestuje 
večný odpočinok človeka v Bohu. 

Slávením nedele sa zachová morálny predpis prirodzene vpísaný do ľudského srdca, ktorým sa 
prikazuje vonkajší kult Boha na znak spoločného dobrodenia, ktoré sa týka všetkých. Nedeľný kult spĺňa 
morálny príkaz Starej zmluvy, z ktorého preberá rytmus a ducha tým, že každý týždeň oslavuje Stvoriteľa a 
Vykupiteľa. 
Aj Ježiš oddychoval, utiahol sa do samoty (Mt 14, 13) a aj apoštolov vyzval, aby išli do ústrania na 
pusté miesto a trochu si odpočinuli (Mk 6, 31). Prečo nespravil zázrak regenerácie, ktorým by ich 
nezdržiaval v práci, ale vyžadoval, aby si odpočinuli? Dokonca i sám to tak robil, hoci ako Boh 
nemusel. 

Ježiš, večný Boží Syn, sa stal človekom preto, aby Boha priblížil ľuďom ľudským spôsobom. 
Vstúpil do sveta stvoreného Otcom. Preto rešpektoval a rešpektuje prirodzený poriadok. 

Potreba odpočinku patrí k prirodzenosti človeka. Boh nás nemeria podľa výkonu, ale podľa srdca. 
Nie koľko urobíme, ale s akou láskou. 

Čas pokoja v biblickom chápaní nedele nie je len na načerpanie síl. Je aj na utváranie vzájomných 
vzťahov. Ježiš býval často s učeníkmi v samote, kde prežívali krásne chvíle priateľstva a kde ich učil a 
hlbšie im vysvetľoval to, čo povedal alebo konal medzi ľuďmi. 
Pápež Ján Pavol II. v apoštolskom liste Dies Domini opisuje nedeľu ako prvotný sviatok, objaviteľku 
zmyslu času, dokonca, že sa „nachádza v strede tajomstva času“. Čo to znamená? 

Aj nedeľa má len dvadsaťštyri hodín ako každý iný deň. Nejde tu teda o čas chronos, ale o kairos, 
teda čas milosti, čas naplnenia. Aj v bežnom slovníku rozlišujeme medzi výrazmi dôležitý čas, užitočný 
čas, prázdny čas, zabitý čas. Hodnota tej istej hodiny závisí od toho, čo ju napĺňa a kam smeruje. 

Narodením Ježiša Krista vstupuje večnosť do času a čas do večnosti. Teda aj najbežnejšia činnosť sa 
v Kristovi a v spojení s ním stáva súčasťou večnosti. To sa osobitným spôsobom deje vo svätej omši, ktorá 
je jadrom kresťanskej nedele. Ale aj iným spôsobom. 

Až keď sa človek zastaví, má nadhľad nad udalosťami, ktoré plynú, priam letia v čase. Nedeľa je 
akoby jednotka pripísaná pred nuly každodenných maličkostí, ktoré sa tým stávajú veľkým číslom.  

V Dies Domini Ján Pavol II. zároveň povzbudzuje, aby sme sa nebáli venovať svoj čas Kristovi. 
Máme mu sprístupniť svoj čas, aby ho mohol osvietiť a usmerniť. Pápež píše, že Kristus pozná tajomstvo 
času i tajomstvo večnosti a dáva nám svoj deň ako vždy nový dar svojej lásky. 

zdroj: svetkrestanstva.postoj.sk 


