
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 (20.11.2022 – 27.11.2022) 
          NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME 

34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
21.11.2022 

Obetovanie preblahoslavenej 
Panny Márie  
spomienka 

17:30 - detská 
+ z rod. Hurák a Maslanák 

 *** 

UTOROK 
22.11.2022 

Sv. Cecílie, panny a mučenice  
spomienka 

18:00 
+ Anna a Ján Tarčák a 

rodičia 

16:30 - detská 
+ Helena Brontvajová  
(1. výr.) a František 

STREDA 
23.11.2022 

Streda 34. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
BPZ pre rodinu č. 732 

*** 

ŠTVRTOK 
24.11.2022 

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, 
a spoločníkov, mučeníkov 
spomienka 

18:00 
+ Mária, Jozef, Anton 

Majda a rodičia 

16:30 
BPZ pre rod. Hurák 

a Jadroň č. 53 

PIATOK 
25.11.2022 

Sv. Kataríny Alexandrijskej, 
panny a mučenice 
ľub. spomienka 

7:00 
+ Justína Rončáková  

(30. deň)  
*** 

SOBOTA 
26.11.2022 

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

18:00 
+ František, Štefan, 
Katarína a rodičia 

*** 

NEDEĽA 
27.11.2022 

1. ADVENTNÁ NEDEĽA 
NEPOŠKVRNENEJ PANNY 

MÁRIA ZÁZRAČNEJ MEDAILY 

7:30 
BPZ pre čl. združenia  
PM zázračnej medaily 9:00 

+ Anton Jadroň a rodičia 
10:30 

BP pre 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. 12: vedúca p. Ružôňová Marta. PBZ  
3. Dnes na slávnosť Krista Kráľa sa na záver sv. omše bude konať obnova zasvätenia ľudského 

pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, 
Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže získať úplné odpustky, keď splní aj tri obvyklé podmienky.  

4. Srdečne pozývame všetkých na modlitbu ruženca každú nedeľu o 18:00 hod. v Pastoračnom centre. 
Týmto spôsobom chceme obnoviť zvyk, ktorý kvôli korone bol prerušený. Príďte sa modliť za svoje 
rodiny, farnosť, za pokoj vo svete, obrátenie hriešnikov, duše v očistci ... 

5. Nácvik spevu pre deti bude v Lokci v pondelok o 16:30 hod. v centre.  
6. Mariánske stretko pre deti bude v Ťapešove v utorok o 15:00 hod., v Lokci v sobotu o 14:00 hod. 
7. Pozývame všetkých, ktorí majú záujem spoznávať Bibliu na Biblické stretnutie, ktoré bude 

vo štvrtok vo farskom centre v Lokci o 19:00 hod. Tieto stretnutia budú každý štvrtok, ak stretnutie 
nebude, bude to ohlásené v oznamoch. 

8. Aj tento rok sa bude v stredu konať Červená streda, iniciatíva, ktorá poukazuje na prenasledovanie 
veriacich na celom svete. Červená streda je celosvetová osvetová akcia, kedy sa chrámy, stavby a 
pamätníky rozžiaria červenou farbou, farbou mučeníkov.  Pripojme sa v tento deň aj my modlitbou za 
prenasledovaných pre vieru. 



9. Sviatosť Oltárna bude vyložená na adoráciu v Lokci v stredu od 17:15 hod. do sv. omše. Na záver 
adorácie sa pomodlíme za prenasledovaných pre vieru. 

10. V sobotu večer končí Cezročné obdobie a začína Advent a nový Liturgický rok. 
11. V sobotu večer a na budúcu nedeľu bude požehnanie adventných vencov pri všetkých sv. omšiach. 

Na požehnanie doneste nové vence, ak máte starý veniec, prineste len nové sviečky. 
12. Oznamujeme vám, že v rámci adventnej aktivitu bude k dispozícii Adventný kalendár – Betlehem – 

podobný ako bol pred rokom v kostole. Adventný kalendár (Betlehem) si budete môcť zakúpiť do 
rodiny v priebehu týždňa. Približná cena bude 10,- €. 

13. Na budúcu nedeľu sa bude konať jesenná zbierka na charitu. Za vaše milodary vopred PBZ.  
14. Na budúcu nedeľu okrem Prvej adventnej nedele je aj sviatok Nepoškvrnenej PM zázračnej medaily. Pri 

tejto príležitosti vás pozývame do kaplnky sestričiek na získanie úplných odpustkov, samozrejme pri splnení aj 
troch obvyklých podmienok. Kaplnka bude otvorená na súkromnú modlitbu v čase od 15:00 do 18:00 hod. 

15. 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.  

16. Pozývame vás na farskú púť do Fatimy a Santiaga de Compostela na budúci rok v termíne 19. – 23. 
septembra 2023. Cena púte je 840,-€. Informácie nájdete na farskej webstránke. Záujemcovia sa môžu 
zapísať po každej sv. omši na farskom úrade alebo cez farský mail. Pri zápise uvediete kontaktné údaje, 
pomocou ktorých sa s vami cestovná kancelária spojí. 

17. 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. 
 

PASTIERSKY LIST 
biskupov Slovenska mladým v rámci týždňa Cirkvi pre mládež 

Drahí mladí, 
počas ostatných mesiacov sme často počúvali s vami výzvu Svätého Otca Františka, aby sme 

kráčali spolu. A chceme vám povedať: Je radosťou každého biskupa vidieť vás, mladých ľudí, ktorí 
si uvedomujete, že patríte do rodiny Cirkvi, prinášate do nej požehnanie a nesiete nadšenie.  

Hovoríme, že máte svoje miesto v Cirkvi, ktoré je nezastupiteľné a túžime, aby ste sa ho 
naplno ujali. Vidíme, že táto doba neprináša mladým ľuďom ľahké okolnosti a stojíte pred 
rozhodnutiami, výzvami a požiadavkami, ktoré si vyžadujú mnoho síl, aby ste obstáli. Uisťujeme 
vás o našej blízkosti a ešte viac o blízkosti Krista. Ježiš je s vami na každej z vašich životných ciest.  

Ak má byť Kristus uprostred nás, potrebujeme my, aj vy hľadať spôsoby, ako kráčať 
spoločne v jednote. Slovom spoločne nemyslíme len vás a nás biskupov, ale aj medzi vami 
mladými navzájom, v spoločenstve s rodinami, staršími ľuďmi, aj tými ktorí sú zaznávaní. Buďme 
teda spolu staviteľmi mostov tak, ako vládzeme.  

Vyzýva nás k tomu aj pápež František, ktorý v Posolstve mladým k 37. svetovému dňu 
mládeže napísal: „Milí mladí, je načase, aby sme sa opäť náhlivo vydali na cestu ku konkrétnym 
stretnutiam; na cestu, kde opravdivo prijmeme tých, ktorí sú iní ako my, ako sa to udialo medzi 
mladučkou Máriou a oveľa staršou Alžbetou. Len tak prekonáme vzdialenosti – medzi generáciami, 
medzi spoločenskými triedami, medzi etnickými skupinami a kategóriami všetkého druhu – ba 
prekonáme aj vojny. Mladí ľudia sú vždy nádejou na novú jednotu roztriešteného a rozdeleného 
ľudstva. Ale len ak majú pamäť, len ak počúvajú drámy a sny starých ľudí. Nie je náhodou, že 
vojna sa vrátila do Európy v čase, keď vymiera generácia, ktorá ju zažila v minulom storočí. Preto 
je potrebné spojenectvo medzi mladými a starými, aby sme nezabudli na lekcie z histórie, aby sme 
prekonali polarizáciu a extrémizmus tejto doby.  

V tomto krásnom období vášho života choďte vpred, neodkladajte to, čo vo vás Duch môže 
vykonať! Zo srdca žehnám vašim snom a krokom.“ K tomuto žehnaniu sa pripájame aj my.  

Biskupi Slovenska 



S RADOSŤOU PÔJDEME DO DOMU PÁNOVHO. 
„Toto je židovský kráľ“ (Lk 23, 38). 

Čo si predstavuješ pod slovom „kráľ“? Človeka sediaceho na tróne a obklopeného služobníkmi 
pripravenými splniť každý jeho príkaz? Niekoho, kto má moc rozkazovať armáde, vyhubiť nepriateľov, 
vydávať zákony, vyberať od občanov dane a stavať paláce?  

Všimni si Ježiša, nášho Kráľa, v dnešnom evanjeliu. Posmievajú sa mu, keď zomiera na kríži. Zdá 
sa, že tento obraz už ani nemôže byť vzdialenejší tradičnej predstave o kráľovi. Prečo teda Cirkev vybrala 
toto evanjelium na dnešný sviatok Krista Kráľa?  

Prečo nie úryvok, ktorý by zobrazoval Ježiša tak, ako sme opísali vyššie? Pretože takýto úryvok v 
Biblii neexistuje. Svoj kráľovský úrad totiž Ježiš takto nevykonával. Moc nechápal ako prostriedok na 
ovládanie ľudí ani na zabezpečenie si bohatstva či pohodlia. Svoju kráľovskú moc vždy uplatňoval a 
uplatňuje v službe svojmu ľudu.  

Nekajúci zločinec v dnešnom evanjeliu mal v sebe pravdepodobne zakorenenú takúto predstavu– 
predstavu sebeckého vládcu. To by vysvetľovalo, prečo sa Ježišovi posmieval, že je bezmocný. Druhý 
zločinec však pochopil, v čom spočíva Ježišova moc. Videl, že Ježiš je pokorný a mocný Spasiteľ. A to, čo 
videl, ho pohlo, aby s pokorou a vierou vyznal svoj hriech a prijal prísľub „raja“ (Lk 23, 43).  

Takto Ježiš vykonáva svoj kráľovský úrad a uplatňuje svoju kráľovskú moc – tým, že bez použitia 
hrubej sily mení ľudské srdcia a mysle. Možno sa niektorým na kríži zdal najmenej kráľovský a najmenej 
mocný, no on práve vtedy urobil ten najmocnejší a najpôsobivejší čin, ktorým úplne zmenil chod ľudských 
dejín. A dnes chce v tomto svojom diele pokračovať a ďalej premieňať naše srdcia.  

Preto si dnes príď uctiť Ježiša, svojho Kráľa. Príď sa mu pokloniť a dovoľ mu, aby v tvojom srdci 
vládol láskou! 

„Pane Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ 
zdroj: Slovo medzi nami 

 

OBETOVANIE PANNY MÁRIE 
21. november 

Sviatok obetovania Panny Márie má svoj základ v Mojžišovom zákone, ktorým sa Izraeliti riadili. V 
knihe Levitikus (Tretia kniha Mojžišova) sa píše: „Keď sa pominú dni jej (matkinho) očisťovania, či je to 
chlapec alebo dievča, prinesú kňazovi ku vchodu do stánku zjavenia ročného baránka na celostnú žertvu a 
holúbka alebo hrdličku na obetu za hriech. On to obetuje Pánovi a očistí ju od hriechu a bude čistá od 
svojho krvotoku. Toto je predpis o rodičke chlapca alebo dievčaťa. Keby však nemala na baránka, nech 
vezme dve hrdličky alebo dva holúbky, jedno na celostnú žertvu, druhé na obetu za hriech, kňaz ju zmieri a 
bude čistá.“ (Lv 12,6-8) Starozákonní Židia plnili tento Boží príkaz a nosili svoje deti do jeruzalemského 
chrámu, ktorý nahradil „stánok zjavenia“ na púšti. Mnohí nábožní Židia obetovali Bohu svoje deti 
zvláštnym spôsobom, ako to urobili aj rodičia Panny Márie Joachim a Anna. Po obetovaní ju nechali na 
výchovu vo výchovno-vzdelávacom ústave pre dievčatá. Tam ich viedli k čnostnému životu a službe Bohu, 
vzdelávali sa v Písmach, slúžili v chráme, doprevádzali bohoslužby spevom, vyšívali rúcha. Okrem toho 
ich však učili aj domácim prácam – varenie, upratovanie a podobne. V ústave mohlo každé dievča 
pobudnúť niekoľko rokov a potom sa vrátilo domov. 

Začiatky slávenia sviatku siahajú do 6. storočia. Slávili ho v Jeruzaleme 21. novembra 543 v kostole 
Panny Márie. Od roku 730 ho slávili v celej východnej Cirkvi. Na západe ho prvýkrát slávil pápež Gregor 
XI. v roku 1372 v Avignone v pápežskej kaplnke. V druhej polovici 15. storočia pápeži Pius II. a Pavol II. 
zaviedli na tento sviatok odpustky. Slávenie sviatku sa šírilo ďalej, až koncom 16. storočia ho pápež Sixtus 
V. nariadil sláviť v celej Cirkvi. 

V obrade nášho krstu sa nachádza časť, ktorá súvisí so starozákonným zvykom obetovania detí Pánu 
Bohu. Na záver obradu, pred požehnaním, rodičia obetujú svoje dieťa Pánu Bohu slovami: „Bože, žehnaj 
naše dieťa, aby jeho život bol tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoh.“ 

zdroj: zivotopisysvatych.sk 



NEZABIJEŠ – 2. časť 
Nenechajme sa pod rúškom falošného humanizmu chytiť do pasce mravného zla, hovorí o 5. 

prikázaní morálny teológ Michal Vivoda. 
Mohli by ste to uviesť pre lepšie pochopenie aj na konkrétnom príklade z praxe? 

Ak by napríklad u živého dieťaťa v lone matky diagnostikovali vážne znetvorenie nezlučiteľné so 
životnými funkciami, nie je dovolené vypudiť plod iba na základe danej vážnej diagnózy, ak nie je 
bezprostredne ohrozený život matky a/alebo dieťaťa z iného vážneho dôvodu. V tomto prípade by išlo 
o tragédiu priameho potratu, ktorej sa máme vyhnúť za každých okolností. 
Ako tieto špecifické prípady „pripusteného zabitia“ objasňuje morálna teológia? 

O týchto špecifických zriedkavých prípadoch hovoríme ako o „nepriamom“ alebo „trpenom“ zabití. 
Aj samotný výraz „zabitie“ znie zaťažko. Mohli by sme tu hovoriť o „menšom zle“, ale aj tento výraz sa dá 
významovo i morálne zneužiť. Tieto pojmy pochádzajú z dlhej tradície katolíckej mravouky, ktoré zvlášť 
v našich časoch vyžadujú presné vysvetlenie. 

Pravidlo o „menšom zle“ neznamená, že môžeme dovolene konať mravné zlo, teda „hrešiť málo“. 
Pravidlo o menšom zle hovorí o tom, že máme konať vždy mravné dobro v najväčšej možnej miere. 
Napríklad ak sa v pochybnosti zdržím konania, ktoré by mohlo ublížiť mne alebo druhému, rozhodol som 
sa vykonať dobrý skutok. Inokedy nekonať by znamenalo zanedbať potrebné a užitočné dobro, čo je hriech, 
teda mravné zlo. 

Ak niet inej možnosti, lekár môže z vážneho dôvodu dovolene odobrať časť chorého tela, aby 
zachránil celý ľudský život. Ide o „nepriamu“ amputáciu, „nepriame“ zmrzačenie alebo „nepriamu“ 
sterilizáciu, „nepriame“ odstránenie pohlavných orgánov. 

Takéto správanie sa riadi takzvaným „terapeutickým princípom“ alebo „princípom celistvosti“. Tu 
nejde o „priame“ poškodzovanie alebo „priame“ zabitie nevinnej ľudskej bytosti. 
Teda ani eutanázia sa nepovoľuje v prípade odstránenia veľkého utrpenia či dlhotrvajúcej kómy. 

Eutanázia je tiež sama osebe vážnym mravným zlom. Pričom pod eutanáziou treba rozumieť 
konanie alebo zanedbanie konania, ktoré zo svojej podstaty a/alebo v úmysle či cieli konajúceho spôsobuje 
smrť z dôvodu odstránenia akéhokoľvek utrpenia. 

Podobne je nedovolaná takzvaná asistovaná samovražda z toho istého dôvodu. Každému chorému 
pacientovi patrí spravodlivá zdravotná starostlivosť až po prirodzený koniec jeho pozemskej púte. Nemáme 
právo na zdravie, ale na spravodlivú zdravotnú starostlivosť, ktorá zahŕňa základné riadne úkony 
a primerané úkony, teda riadne i mimoriadne. 
Aké sú to riadne a mimoriadne úkony? 

Medzi riadne úkony zdravotnej starostlivosti patrí zabezpečiť pacientovi dostatočnú hydratáciu, 
stravu, teda aj tekutú, infúziami do žily, sondou do žalúdka a podobne. Ďalej hygienu, teplo, primerané 
utlmenie bolesti, primerané uspokojenie jeho sociálnych a duchovných, náboženských potrieb. 

Ak sa nechá pacient vysmädnúť a vyhladovať na smrť, ak sa nechá v chlade a dostane zápal pľúc, ak 
sa zanedbá hygiena a pacient je v špine a dostane infekciu a zomrie, ak zomiera od bolesti alebo sa 
„priamo“ uspí na smrť podaním príliš vysokej dávky opiátu, toto všetko spadá pod eutanáziu. 

Na druhej strane sa treba sa vyhnúť opačnému nesprávnemu extrému, takzvanej úpornej terapii, 
ktorá nie je v skutočnosti terapiou. Ako napísal svätý Ján Pavol II. v encyklike Evangelium vitae, ide o 
lekárske zásahy, ktoré prestali byť primerané reálnej situácii chorého, lebo už nie sú úmerné výsledkom, 
aké možno očakávať, alebo sú príliš zaťažujúce pre chorého a pre jeho rodinu. 

V takýchto situáciách, keď je smrť blízka a neodvratná, je možné v zhode so svedomím zriecť sa 
zákrokov, ktorými by sa dosiahlo len dočasné a bolestné predĺženie života. Nemá sa však prerušovať 
normálna terapia, aká sa v podobných prípadoch vyžaduje. 

 (pokračovanie nabudúce) 
   zdroj: svetkrestanstva.postoj.sk 

 
 


