
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 (27.11.2022 – 04.12.2022) 
1. ADVENTNÁ NEDEĽA 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
28.11.2022 

Pondelok po 1. adventnej nedeli,  
féria 

17:30 - detská 
 + Jozef Socha, rodičia 

a z rod. Jurovčík 
 *** 

UTOROK 
29.11.2022 

Utorok po 1. adventnej nedeli,  
féria 

18:00 - sviečky 
+ Jozef a Andrej Papán 

16:30 - detská 
+ Ignác a Veronika Žofaj a 

deti 

STREDA 
30.11.2022 

SV. ONDREJA, APOŠTOLA 
sviatok 

18:00 
BPZ pre členov ruže 

sv. Ondreja 
*** 

ŠTVRTOK 
1.12.2022 

Štvrtok po 1. adventnej nedeli,  
féria  
Prvý štvrtok v mesiaci. 

18:00 - sviečky 
+ z rod. Kormaňák a 

Bakaľa 
*** 

PIATOK 
2.12.2022 

Piatok po 1. adventnej nedeli,  
féria  
Prvý piatok v mesiaci. 

18:00 
+ Karol a Žofia Kubolek a 

rodičia  

16:30 - sviečky 
+ z rodiny č. 100 

SOBOTA 
3.12.2022 

Sv. Františka Xaverského, kňaza;  
Prvá sobota v mesiaci. 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

18:00 
+ Ján a Etela Kormaňák a 

rodičia 
*** 

NEDEĽA 
4.12.2022 

2. ADVENTNÁ NEDEĽA 

7:30 
na úmysel kňaza 9:00 

BPZ pre rod. Hurák a 
Jadroň č. 53 10:30 

BP pre ľud farnosti 

 

1. Ak potrebujete niečo vybaviť na fare, môžete sa skontaktovať telefonicky alebo mailom. 
2. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme sk. č. 13: vedúca p. Poláková Alena. PBZ  
3. Dnes je jesenná zbierka na charitu. Za vaše milodary PBZ.  
4. Na kostol darovali z pohrebu Miroslava Tarabu a Františka Juričáka po 50,- € a Petra Papaja 100,- €. 

PBZ. 
5. Dnes je sviatok Nepoškvrnenej PM zázračnej medaily. Pri tejto príležitosti vás pozývame do kaplnky 

sestričiek na získanie úplných odpustkov pri splnení aj troch obvyklých podmienok. Kaplnka bude 
otvorená na súkromnú modlitbu v čase od 15:00 do 18:00 hod. 

6. Pozývame vás na modlitbu ruženca každú nedeľu o 18:00 hod. v Pastoračnom centre. Týmto 
spôsobom chceme obnoviť zvyk, ktorý kvôli korone bol prerušený.  

7. Nácvik spevu pre deti bude v Lokci v pondelok o 16:30 hod. v centre.  
8. Mariánske stretko pre deti bude v Ťapešove v utorok o 15:00 hod., v Lokci v sobotu o 14:00 hod. 
9. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme takto: 

 Lokca: pondelok od 16:30 hod.; streda od 17:00 hod.; štvrtok a piatok od 16:00 hod.;  
 Ťapešovo: utorok a piatok od 15:15 hod. 

10. Sviatosť Oltárna bude vyložená na adoráciu v Lokci vo štvrtok od 16:00 hod. do sv. omše 
a v Ťapešove v piatok od 15:15 hod. do sv. omše. 

11. Chorých navštívim: 



 Lokca: štvrtok od 9:00 hod. ulice nad hl. cestou; piatok od 9:00 hod. ulice pod hl. cestou; 
 Ťapešovo: streda od 9:00 hod. 

12. Fatimská pobožnosť bude v sobotu v Lokci po večernej sv. omši o 18:45 hod. 
13. Členovia Spolku svätého Vojtecha v Lokci si môžu prevziať kalendár a podielovú knihu u p. Milana 

Rončáka č. d. 324 po 14:00 hod. Zároveň si môžete zakúpiť kalendáre na rok 2023.  
14. Pozývame vás na farskú púť do Fatimy a Santiaga de Compostela na budúci rok od 19. – 23. 

septembra 2023. Informácie nájdete na farskej webstránke. Záujemcovia sa môžu zapísať po každej sv. 
omši na farskom úrade alebo cez farský mail.  

15. Oznamujeme snúbencom, že je už možné prihlásiť sa na Kurzy prípravy na manželstvo na budúci 
rok. Termíny kurzov na budúci rok pre Spišskú diecézu, ale aj pre celé Slovensko, nájdete na 
webstránke domanzelstva.sk. 

16. Začína Adventné obdobie. Počas adventu budeme v rodinách čítať Evanjelium podľa Matúša. 
Adventná modlitba v rodine pri adventnom venci a plán čítania na každý deň počas adventu je 
k dispozícii v kostole a na webstránke farnosti. Po prečítaní kapitoly si budete môcť vložiť jednu 
postavičku do Adventného kalendára – Betlehema. Rovnako budeme robiť aj v kostole.  

17. Preto vám v rámci adventnej aktivity ponúkame aj Adventný kalendár – Betlehem za 9,- €. Nájdete 
ho na stolíku. 

18. Deti, ktoré počas adventu prídu na sv. omšu, od zajtra (pondelok) dostanú dieliky z puzzle, z ktorých 
si postupne poskladajú vianočný obrázok.  

19. Pozývame vás na sv. omše, ktoré budú počas adventu slúžené pri svetle sviečok. Tento týždeň budú 
v Lokci v utorok a vo štvrtok, v Ťapešove v piatok. Prineste si so sebou sviečky alebo lampáše. 

 
MIESTO PRE BOHA 

Nedeľný úryvok Prvej adventnej nedele (Mt 24, 37 - 44) je časťou tzv. Ježišovej eschatologickej 
reči, ktorú v Matúšovom evanjeliu tvorí 24. a 25. kapitola. 

Adventné obdobie sa delí na dve časti. Prvá sa tematicky zameriava na druhý príchod Krista na 
konci čias. Druhá časť začína vždy 17. decembrom a je bezprostrednou duchovnou prípravou na slávnosť 
Narodenia Pána.   

Evanjeliový úryvok upriamuje pozornosť na Pánov druhý príchod a skladá sa z troch krátkych častí.  
Príklad Noeho 

Pán Ježiš vysvetľuje, že rozdiel medzi Noemom a jeho súčasníkmi nebol v tom, že tamtí jedli, pili, 
ženili a vydávali sa, kým Noemova rodina to nerobila. Slovesá vyjadrujú situácie bežného života. Rozdiel 
bol v tom, že Noemovi súčasníci odignorovali Boha vo svojom živote, kým on mal pripravenú loď, ktorá je 
symbolom pripravenosti na Boží príchod. Kristus dodáva, že ľudia nič nezbadali dokonca ani vtedy, keď 
Noe vstúpil do korába. Pýtame sa, ako je to možné? Odpoveď podáva samotná Kniha Genezis, ktorá 
uvádza: „Noe viedol bohumilý život... Zem však bola skazená pred Bohom, zem bola plná nerestí.“ (Gn 6, 
9. 11) Ľudská zloba uzatvára človeka pred Bohom i druhými ľuďmi.  
Jeden vzatý, druhý ponechaný 

Dvaja muži a dve ženy vykonávali rovnakú prácu. Išlo o  obyčajné každodenné povinnosti. Pre 
mužov to bola práca na poli a pre ženy mletie múky. Na ich príklade Pán Ježiš chce poukázať na 
nepredvídateľnosť Božieho súdu.  Odkaz je veľmi jasný. Človek nemá ani tušenia a je mimo jeho možnosti 
poznať druhý príchod Božieho Syna. Aj my prežívame situácie každodenného života: práca, škola, rodina, 
povinnosti, záľuby, stretnutia s blízkymi a priateľmi...  Má v nich Boh svoje pevné miesto?  
Pripravenosť hospodára 

Záverečná časť nedeľného úryvku začína Ježišovou výzvou „Bdejte!“ Ide o duchovné bdenie, ktoré 
výstižne vyjadril apoštol Pavol: „Bdejte, buďte pevní vo viere, vzmužte sa, buďte statoční! Nech sa všetko 
medzi vami deje v láske.“ (1 Kor 16, 13 – 14) Prirovnanie k zlodejovi zodpovedá mnohým novozákonným 
textom a vyjadruje nečakanosť a nepredvídateľnosť Pánovho dňa:  
 „Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V 

nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a 
nekradnú.“ (Mt 6, 19 - 20)  



 „Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a 
zbojník.“ (Jn 10, 1) 

 „Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej alebo zločinec alebo sliedič.“ (1 Pt 4, 15) 
 „O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať, lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako 

zlodej v noci.“ (1 Sol 5, 1 - 2)  
Spoločnou myšlienkou týchto textov je výzva na bdelosť, ktorá sa má prejaviť morálnym životom v 

zhode s Božími požiadavkami. Jednoduchý príklad je jasným odkazom pre nás, ako žijeme.  
                  autor: František Trstenský 

 
ČERVENÁ STREDA 

Na Červenú stredu, ktorá bola v stredu 23.11.2022, si celý svet pripomína tých, ktorí pre svoju vieru 
trpia. Červená farba ako symbol mučeníctva upozorňuje na vážne skutočnosti prenasledovania a 
diskriminácie. 
Kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete. 

Až 300 miliónov kresťanov na svete trpí pre svoju vieru.  
Prenasledovanie a útlak kresťanov dnes vo viacerých častiach sveta dosahuje úroveň genocídy. 
O tom, že kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete, sa hovorí málo, 

alebo vôbec. 
V skutočnosti až každý 7. kresťan žije v krajine, kde čelí útlaku pre svoje náboženstvo. 

Prenasledovanie kresťanov má mnoho podôb. 
Tam, kde sú kresťania menšinou, je sloboda vierovyznania často len vetou na papieri. 
Zažívajú obmedzenia, nespravodlivosť, diskrimináciu v práci, či v škole. 
Kvôli svojej náboženskej príslušnosti zažívajú tiež nesmiernu núdzu a existenčnú krízu. 
V subsaharskej Afrike čelia ekonomickému znevýhodňovaniu a vyhladovaniu, ale i priamym 

útokom a únosom. Militantné skupiny ich nútia k úteku a často neumožňujú ani prístup humanitárnej 
pomoci. V Južnej Amerike sú vypaľované kostoly i celé obydlia. 

V Severnej Kórei, kde neuznávajú žiadne základné ľudské práva, sa osobitne tvrdo zaobchádza s 
kresťanmi. Čína svojich občanov hromadne sleduje pomocou umelej inteligencie a podľa toho odmeňuje či 
trestá ich správanie – kresťanstvo je neprípustné. 

V týchto častiach sveta výraznejšie trpia ženy a dievčatá, ktoré vyznávajú „nesprávne náboženstvo“ 
a sú unášané, znásilňované a nútené k násilnej konverzii. Stávajú sa otrokyňami – sexuálnymi 
pracovníčkami a manuálnymi robotníčkami. 
Každý deň zomrie kvôli svojej viere až 11 kresťanov. 

Toto číslo je v niektoré roky radikálne vyššie – napríklad ak prebieha násilná občianska vojna či 
cielené plienenie, kedy ich zomierajú desaťtisíce. Mnohí kresťania položia život v snahe zachrániť iných – 
keď strážia kostoly pred teroristami, či chránia svoje rodiny. 

Bohužiaľ, v niektorých krajinách sú bežné priame útoky extrémistov na kresťanské komunity. 
Situácia sa nezlepšuje. Štatistiky nadácie ACN ukazujú, že až 70 % nábožensky motivovaných 

útokov je namierených proti kresťanom. 
Autoritárske režimy. Islamský extrémizmus. Etnický nacionalizmus. 

Tieto fenomény spôsobujú útlak kresťanov prevažne v Afrike a v krajinách Blízkeho východu. 
Následkom globálnej pandémie koronavírusu sú v krajinách ako napríklad Pakistan, India, Sýria, 

Irak, či Burkina Faso, Južný Sudán, alebo Mali diskriminovaní ešte viac. Tvoria totiž najchudobnejšiu 
vrstvu obyvateľstva. S príchodom opatrení stratili aj to málo, čo mali – aspoň nejakú prácu a spôsob 
obživy. 

zdroj: acnslovensko.sk 
 

 
 



ADVENT – PRÍPRAVA NA PRÍCHOD JEŽIŠA KRISTA 
Cirkevný rok sa v Katolíckej cirkvi končí sviatkom Krista Kráľa a adventom sa začína nový 

cirkevný rok. Adventná doba nie je len časom nákupnej horúčky. Má predovšetkým svoj duchovný obsah. 
Vyzýva nás k stretnutiu s Kristom v našom každodennom živote a pripravuje nás na jeho slávny druhý 
príchod. Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred 
slávením Vianoc.  

Slovo advent pochádza z latinského adventus a znamená príchod. Vianočné sviatky a príprava na ne 
majú svoj hlbší zmysel v príprave našich sŕdc na Božiu milosť vo sviatostiach. Druhý príchod Krista sa 
teda deje v našich srdciach najmä prijímaním svätého prijímania. Advent nám pripomína, že Kristus prišiel, 
ale aj že príde. A život veriacich je neustálym a bdelým očakávaním toho príchodu. Nejde iba o to, aby sme 
pripomenuli historickú udalosť, ktorá sa stala pred 2000 rokmi v malej judejskej dedinke. Oveľa 
potrebnejšie je pochopiť, že celý náš život musí byť adventom, bdelým očakávaním nového konečného 
príchodu Krista. 

Prvá adventná nedeľa je súčasne v Katolíckej cirkvi začiatkom nového liturgického roka. V 
Katolíckej cirkvi je prvá adventná nedeľa už tradične aj dňom celocirkevnej zbierky na charitu. Adventná 
predvianočná príprava sa spomína v Ríme už za pápeža Leva I. Veľkého (440-461). Iný záznam o advente 
pochádza z Francúzska, kde koncil v meste Macon v r. 582 nariadil, aby sa príprava na slávenie vianočných 
sviatkov začala od prvej nedele po sviatku sv. Martina. Adventné obdobie v tejto forme zahŕňalo šesť 
nedieľ a malo pôstno – kajúcny charakter. Pápež Gregor I. Veľký (590-604) skrátil adventné obdobie na 
štyri nedele (symbolizujúce 4 000 rokov čakania na Mesiáša od vyhnania prvých rodičov z raja). Svoju 
definitívnu formu nadobudol advent v 8. – 9. storočí. V r. 1362 pápež Urban V. (1362-1370), ktorý aj po 
svojom zvolení za pápeža žil ako benediktínsky mních, zaviedol pôstne pravidlá pre adventné obdobie. 

Symbolom adventného obdobia, ktoré obyčajne trvá štyri týždne, je adventný veniec so štyrmi 
sviecami – tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Veniec je od nepamäti symbolom 
víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. 
Adventný veniec vzdáva hold tomu, kto je očakávaný a prichádza zároveň ako víťaz, kráľ a osloboditeľ. 
Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a 
strach, pretože on je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12).       zdroj: biskupstvo-nitra.sk 

 
ROZPIS ČÍTANIA NA ADVENT: EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA 

 

 
 

1. adventný týždeň 2. adventný týždeň 
NE 27.11. 1. kap. podlaha NE 4.12. 8. kap. 6. dielik 
PO 28.11. 2. kap. pozadie PO 5.12. 9. kap. 7. dielik 
UT 29.11. 3. kap. 1. dielik UT 6.12. 10. kap. 8. dielik 
ST 30.11. 4. kap. 2. dielik ST 7.12. 11. kap. 9. dielik 
ŠT 1.12. 5. kap. 3. dielik ŠT 8.12. 12. kap. 10. dielik 
PI 2.12. 6. kap. 4. dielik PI 9.12. 13. kap. 11. dielik 
SO 3.12. 7. kap. 5. dielik SO 10.12. 14.  kap. 12. dielik 

3. adventný týždeň 4. adventný týždeň 
NE 11.12. 15. kap. 13. dielik NE 18.12. 22. kap. 20. dielik 
PO 12.12. 16. kap. 14. dielik PO 19.12. 23. kap. 21. dielik 
UT 13.12. 17. kap. 15. dielik UT 20.12. 24. kap. 22. dielik 
ST 14.12. 18. kap. 16. dielik ST 21.12. 25. kap. 23. dielik 
ŠT 15.12. 19. kap. 17. dielik ŠT 22.12. 26. kap. 24. dielik 
PI 16.12. 20. kap. 18. dielik PI 23.12. 27. a 28. k. 25. dielik 
SO 17.12. 21. kap. 19. dielik SO 24.12. Štedrý deň 


