
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 (11.12.2022 – 18.12.2022) 
3. ADVENTNÁ NEDEĽA (NEDEĽA GAUDETE) 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
12.12.2022 

Pondelok po 3. adventnej nedeli,  
féria 

17:30 - detská 
 BPZ pre Antona s rod. 

 *** 

UTOROK 
13.12.2022 

Sv. Lucie, panny a mučenice 
spomienka 

18:00 - sviečky 
BPZ pre Štefana, Agátu a 

Katarínu 

16:30 - detská 
+ Vladimír, Karol a Ján 

STREDA 
14.12.2022 

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa 
Cirkvi, spomienka 

7:00- sviečky 
+ Anna Kľuská (30. deň) 

*** 

ŠTVRTOK 
15.12.2022 

Štvrtok po 3. adventnej nedeli,  
féria 

18:00 - sviečky 
+ Ján Dulík a rodičia 

16:30 - sviečky 
+ Jozef, Michal a Terézia 

Jadroň 

PIATOK 
16.12.2022 

Piatok po 3. adventnej nedeli,  
féria  

17:00  
+ Júlia a Jozef Katrenčík  

*** 

SOBOTA 
17.12.2022 

Sobota po 3. adventnej nedeli;  
féria  
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

18:00 
BPZ pre Luciu s rod.  

*** 

NEDEĽA 
18.12.2022 

4. ADVENTNÁ NEDEĽA 

7:30 
BPZ pre Štefániu 

Vajdiarovú (60 r. ž.) 9:00 
+ Emília, Jaroslav Kyseľ, 
Pavlína, Jozef Koňarčík 10:30 

BP pre ľud farnosti 

 

1. Ak potrebujete niečo vybaviť na fare, môžete sa vopred skontaktovať telefonicky alebo mailom. 
2. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme sk. č. 15: vedúca p. Sochová Marta ml. PBZ.  
3. Na kostol darovali z pohrebu Márie Balákovej 50,- €. PBZ. 
4. Nácvik spevu pre deti bude v Lokci v pondelok o 16:30 hod. v centre.  
5. Od pondelka začneme zapisovať úmysly sv. omší v Lokci a v Ťapešove od utorka na mesiac 

január, február a marec. Zapisovať sa bude v kostole po sv. omšiach. Prednosť majú okrúhle jubileá 
a výročné omše. Jedna rodina môže dať za toto obdobie len dva úmysly. Zároveň budeme zapisovať aj 
úmysly pre výpomocného duchovného o. Milana. Na webstránke farnosti môžete sledovať, kedy o. 
Milan odslúžil tieto sv. omše. 

6. Sviatosť Oltárna bude vyložená na adoráciu v Lokci v piatok od 16:00 hod. do sv. omše. 
7. Spoveď pred Vianočnými sviatkami bude v Lokci a v Ťapešove v sobotu 17.12. od 12:30 hod. do 

14:00 hod. Ak by niekomu nevyhovoval tento termín, môže využiť možnosť, keď spovedáme po 
okolitých farnostiach. Rozpis nájdete na nástenke a v malých oznamoch. 

8. V Ťapešove v kultúrnom dome sa v sobotu uskutoční koncert Čarovné Vianoce o 17:00 hod. Vstupné 
je 15,- €. Predpredaj vstupeniek na obecnom úrade v Ťapešove. 

9. Kto má záujem o požehnanie domu kňazom (koledu), nech sa zapíšte na žltý papier, ktorý je na 
stolíku vzadu v kostole s označením Požehnanie domov - koleda. Nezabudnite napísať číslo domu 
a v Lokci aj ulicu. Príbytky budem požehnávať v Lokci od 27. do 29. decembra 2022 a v Ťapešove 2. 
januára 2023. 



10. Pozývame vás na sv. omše pri svetle sviečok. Tento týždeň budú v Lokci v utorok, stredu a vo štvrtok, 
v Ťapešove vo štvrtok.  

11. Počas adventu v rodinách čítame podľa rozpisu Evanjelium podľa Matúša. Takto sa chceme 
pripraviť na narodenie Ježiša. Plán čítania nájdete na webstránke farnosti.  

12. Deti, ktoré počas adventu prichádzajú na sv. omšu dostávajú dieliky z puzzle, z ktorých si postupne 
poskladajú vianočný obrázok.  

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED VIANOČNÝMI SVIATKAMI 2022 

PIATOK 16.12. 
Krušetnica 18:00 – 19:30 

Lomná 18:00 – 19:30 

SOBOTA 17.12. 

Hruštín 9:00 – 11:00 

Vaňovka 9:00 – 11.00 

Lokca 12:30 – 14:00 

Ťapešovo 12:30 – 14:00 

Breza 14:30 – 15:30 

NEDEĽA 18.12. Zákamenné 13:30 – 16:30 

PONDELOK 19.12 Oravská Lesná 18:00 – 20:00 

UTOROK 20.12. Novoť 18:00 – 20:00 

STREDA 21.12. 
Babín 18:00 – 19:30 

Vasiľov 18:00 – 19:30 

 

PRÍĎ, PANE, PRÍĎ A ZACHRÁŇ NÁS. 
Mal si niekedy v živote o niečom pochybnosti? To každý, dokonca aj Ján Krstiteľ. Herodes ho vrhol  

do väzenia, pričom nad ním nechal visieť hrozbu popravy. A Ján zavretý v cele začal premýšľať nad tým, 
či sa nenamáhal nadarmo. Preto vyslal svojich učeníkov za Ježišom s otázkou: „Ty si ten, ktorý má prísť, 
alebo máme čakať iného?“ (Mt 11, 3). 
 Prečo by Ján kládol takúto otázku? Pravdepodobne preto, že Ježišovo verejné účinkovanie nespadalo 
celkom do Jánovej predstavy toho, ako by mal vyzerať príchod Božieho kráľovstva. Ježiš, na rozdiel od 
Jána, takpovediac nebol tým typom kazateľa, ktorý zvoláva na zem oheň a síru. Zdalo sa, že ho viac 
zaujíma uzdravovanie chorých než zvrhnutie Herodesa. A nebol ani populárny medzi mnohými židovskými 
poprednými predstaviteľmi. A tak sa doňho začali vkrádať pochybnosti.  

No Ježiš jeho učeníkov nepokarhal. Namiesto toho opísal svoje verejné účinkovanie: chorí sú 
uzdravovaní, mŕtvi kriesení a chudobným sa hlása radostná zvesť (Mt 11, 12). Jánovi učeníci v tom 
rozpoznali znamenia Mesiáša, ktorého predpovedal Izaiáš (pozri Iz 35, 6). 
 Ježiša Jánove pochybnosti neznechutili. Práve naopak – vychválil Jána ako najväčšieho muža, ktorý 
sa „narodil zo ženy“ (Mt 11, 11). Ježiš Jána poznal; miloval ho a chápal, akú skúšku znáša. A keď že vedel, 
čím Ján prechádza, súcitil s ním. A tak isto bude so súcitom jednať aj s nami.  

Aj ty máš možno pochybnosti. Prines ich Ježišovi. Popros ho, aby ti pripomenul svoje pôsobenie v 
tvojom živote: to, keď si zakúšal jeho odpustenie, spoznával jeho lásku alebo cítil jeho prítomnosť. Dovoľ 
mu uistiť ťa, že on ťa pozná a miluje. Nechaj ho posilniť tvoju vieru. V inom proroctve Izaiáš zvestuje: 
„Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí“ (Iz 42, 3). Ježiš svojou láskou môže rozptýliť tvoje 
pochybnosti a roznietiť tvoju tlejúcu vieru tak, že sa rozhorí veľkým plameňom! 

„Pane Ježišu, pomôž mi každý deň čoraz viac v teba veriť!“       
         zdroj: Slovo medzi nami 



PRÍHOVOR PÁPEŽA FRANTIŠKA PRED MODLITBOU ANJEL PÁNA 
2. decembra 2022 na 2. adventnú nedeľu 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň, požehnanú nedeľu! 
Dnes, na Druhú adventnú nedeľu, nám evanjelium v liturgii predstavuje postavu Jána Krstiteľa. 

V texte čítame, že „nosil odev z ťavej srsti“, že „potravou mu boli kobylky a lesný med“ (Mt 3,4) a 
všetkých vyzýval k obráteniu: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo!“ (v. 2). 

Ohlasoval blízkosť Božieho kráľovstva. Skrátka prísny a zásadový muž, ktorý sa na prvý pohľad 
môže zdať drsný a trochu aj vzbudzovať strach. Avšak kladieme si otázku: prečo nám ho Cirkev každý rok 
predkladá ako hlavného spoločníka na ceste počas Adventného obdobia? Čo sa skrýva za jeho prísnosťou, 
za jeho zdanlivou drsnosťou? Aké je Jánovo tajomstvo? Aké posolstvo nám dnes Cirkev prináša 
prostredníctvom Jána? 

Skôr než prísny, je v skutočnosti svätý Ján Krstiteľ alergický na dvojtvárnosť. Napríklad, keď sa k 
nemu priblížia farizeji a saduceji, známi svojím pokrytectvom, jeho „alergická reakcia“ je veľmi silná! 
Totiž niektorí z nich za ním pravdepodobne prišli zo zvedavosti alebo z oportunizmu, pretože Ján Krstiteľ 
sa stal veľmi populárnym. 

Tí farizeji a saduceji sa cítili byť v práve, a tvárou v tvár Jánovej výzve sa ospravedlňovali slovami: 
„Naším otcom je Abrahám“ (v. 9). Takto, uprostred dvojtvárnosti a namyslenosti, nevyužili príležitosť 
milosti, príležitosť začať nový život; boli uzatvorení v domnienke, že sú spravodliví. Preto im Ján hovorí: 
„Prinášajte teda ovocie hodné pokánia!“ (v. 8). Je to výkrik lásky, ako výkrik otca, ktorý vidí svojho syna 
ako sa dostáva na scestie a hovorí mu: „Nezahadzuj svoj život!“ 

Skutočne, drahí bratia a sestry, pokrytectvo je najväčším nebezpečenstvom, pretože môže zničiť aj 
tie najposvätnejšie skutočnosti. Pokrytectvo je vážnym nebezpečenstvom! Preto je Ján Krstiteľ – ako potom 
aj Ježiš – prísny voči pokrytcom. Môžeme si prečítať napríklad dvadsiatu tretiu kapitolu Matúšovho 
evanjelia, kde Ježiš hovorí vtedajším pokrytcom, tak tvrdo! A prečo tak robí Ján Krstiteľ a aj Ježiš? Aby 
nimi zatriasli. 

Naopak, tí, ktorí sa cítili byť hriešnikmi, „prichádzali k nemu, vyznávali svoje hriechy a dávali sa 
mu krstiť“ (v. 5). Je to takto: na to, aby sme prijali Boha, nie sú dôležité schopnosti, ale pokora. Toto je 
cesta k prijatiu Boha, nie vynikajúce schopnosti: „sme silní, sme veľký národ...“. Nie, ale pokora: „som 
hriešnik“. Ale nie abstraktne, „v tomto, tomto a tomto“. Každý z nás musí vyznať, predovšetkým sám pred 
sebou, svoje hriechy, svoje nedostatky, svoje pokrytectvo; je potrebné zostúpiť z piedestálu a ponoriť sa do 
vody pokánia. 

Drahí bratia a sestry, Ján nás svojimi „alergickými reakciami“ núti zamyslieť sa. Nie sme aj my 
niekedy tak trochu ako tí farizeji? Možno sa na ostatných pozeráme zvrchu, myslíme si, že sme lepší ako 
oni, že máme svoj život vo vlastných rukách, že nepotrebujeme každý deň Boha, Cirkev, svojich bratov a 
sestry. Zabúdame, že je len jeden prípad, keď je dovolené pozerať sa na druhého zhora: keď mu treba 
pomôcť postaviť sa na nohy; toto je jediný prípad, ostatné nie sú prípustné. 

Advent je časom milosti, aby sme zložili svoje masky – každý z nás ich má – a postavili sa do radu 
medzi pokorných; aby sme sa oslobodili od domýšľavosti, že si vystačíme sami, aby sme išli a vyznali 
svoje hriechy, tie skryté, a prijali Božie odpustenie, aby sme sa ospravedlnili tým, ktorých sme urazili. 
Takto sa začína nový život. 

A cesta je len jedna, cesta pokory: očistiť sa od pocitu nadradenosti, formalizmu a pokrytectva, 
vidieť v druhých bratov a sestry, hriešnikov ako sme my, a v Ježišovi vidieť Spasiteľa, ktorý prichádza pre 
nás – nie pre iných, pre nás – takých, akí sme, s našou chudobou, biedami a chybami, predovšetkým s 
našou potrebou byť pozdvihnutí, omilostení a spasení. 

A pamätajme ešte na jednu vec: s Ježišom je vždy šanca začať odznova, nikdy nie je príliš neskoro, 
vždy je šanca nanovo začať. Majte odvahu, on je blízko nás a toto je čas obrátenia. Každý môže 
pouvažovať: „Nosím si v sebe túto záležitosť, tento problém, za ktorý sa hanbím...“. Ale Ježiš je pri tebe, 
začni znova, vždy je tu možnosť vykročiť ďalej. Čaká na nás a nikdy sa neunaví. Nikdy sa neunaví! A my 
sme otravní, ale on sa nikdy neunaví. 



Počúvajme výzvu Jána Krstiteľa, aby sme sa vrátili k Bohu, a nenechali tento Advent uplynúť ako 
dni v kalendári, pretože je to čas milosti, milosti aj pre nás, teraz, tu! Nech nám Panna Mária, pokorná 
služobnica Pána, pomáha stretnúť sa s ním a s našimi bratmi a sestrami na ceste pokory, ktorá nás ako 
jediná posúva vpred.               zdroj: vaticannews.va 

NEZABIJEŠ – záver 
Rozhovor o 5. prikázaní s morálnym teológom Michalom Vivodom. 

Hovorili ste aj o tom, že piaty príkaz zakazuje nespravodlivú vojnu. Kedy ide o oprávnenú obranu a 
„spravodlivú“ vojnu? 

Pre takzvanú oprávnenú obranu vojenskou silou musia byť súčasne naplnené podmienky, o ktorých 
hovorí Katechizmus Katolíckej cirkvi a ktoré treba dôsledne vziať do úvahy vzhľadom na závažnosť 
rozhodnutia. 

Musí ísť o situáciu, v ktorej všetky iné nenásilné prostriedky na odvrátenie vojny zlyhali. Má ísť 
o aktuálny útok voči národu alebo spoločenstvu národov, ktorý by im spôsobil trvalú, ťažkú a istú škodu. 
Musia byť tiež zabezpečené seriózne podmienky na úspech, aby použitie zbraní nemalo za následok väčšie 
zlá a neporiadky, ako je zlo, ktoré sa má odstrániť. Pri hodnotení tejto podmienky veľmi zaváži sila 
moderných prostriedkov ničenia. 

Dnes je prakticky nemožné zabezpečiť súčasné naplnenie všetkých týchto podmienok, takže 
takzvaná spravodlivá vojna je takmer nemožná. 
Ďalším diskutovaným hriechom piateho príkazu je samovražda. Portál youcat.org, ktorý je oficiálne 
kontrolovaný Kongregáciou pre náuku viery v Ríme, uvádza, že sú prípady, keď i po samovražde 
môže človek prísť do neba. V minulosti bol takýto názor všeobecne neprípustný. Ako v súčasnosti 
tieto prípady posudzuje morálna teológia? 

Podľa psychologických výskumov takmer 90 percent samovrážd má psychickú príčinu, preto sa 
v Katechizme Katolíckej cirkvi píše: „Ťažké psychické poruchy, úzkosť alebo veľký strach pred nejakou 
životnou skúškou, utrpením alebo mučením môžu zmenšiť zodpovednosť samovraha.“ 

Z týchto dôvodov nevykoná človek plne dobrovoľne tento sám osebe zlý skutok. Arský farár svätý 
Ján Mária Vianney povedal jednej vdove, ktorá nariekala, že jej manžel je zatratený, lebo skočil sám 
z mosta, aby nezúfala, lebo medzi mostom a hladinou vody je niekoľko sekúnd, počas ktorých mohol jej 
manžel oľutovať svoj zlý čin. 

Po samovražde teda môže byť ľudská duša aj spasená. To už posúdi Pán Boh. 
O čo ide pri samovražde z duchovného hľadiska? 

Človek si neškodí svojím zlým skutkom iba na tele, ale aj na duši, keďže sebazachovanie nie je iba 
záležitosťou tela, ale aj duše. Človek ide sám proti sebe, zároveň sa stavia proti Bohu samotnému, hoci si to 
nemusí ani uvedomovať. Rozhodol sa postaviť na miesto Boha, ktorý jediný dáva život a môže ho i vziať. 
Otázka trestu smrti si v cirkvi tiež prešla vývojom. Pápež Ján Pavol II. sa viackrát vyjadril, že trest 
smrti je krutý a zbytočný. Pápež Benedikt XVI. sa angažoval za úplné zrušenie tohto trestu a 
pápež František dal v roku 2018 upraviť znenie Katechizmu, keď trest smrti označil za neprípustný. 
To však neznamená, že sa trest smrti nepraktizuje. Koho toto vyhlásenie zaväzuje? 

Áno, je pravdou, že traja spomenutí pápeži sa pri rôznych príležitostiach vyjadrili proti trestu smrti, 
lebo sa v súčasnosti javí skôr ako priame zabitie vinníka, voči ktorému by sa vo väčšine prípadov dalo 
účinne chrániť takzvanými nenásilnými prostriedkami tým, že ho zadržíme vo väzení. 

Pápež František ide ešte ďalej a v encyklike Fratelli tutti označil aj odsúdenie na doživotné väzenie 
za skrytý trest smrti. Zvlášť ak sa odsúdenému odoprie možnosť požiadať o udelenie milosti vo forme 
odpustenia časti trestu z doživotia za presne stanovených podmienok. Ide tu o psychologický „trest smrti“, 
lebo sa vopred akoby odmieta možnosť polepšenia a kajúcnosti zo strany odsúdeného. 

Správne chápanie náuky o treste smrti vyplýva zo zdravého rozumu, a preto zaväzuje všetkých ľudí. 
Pre nás kresťanov je okrem toho záväzný Pánov postoj nenásilného správania, ktorý máme nasledovať 
v poslušnosti z viery chápanej v širšom zmysle. Je to Duch Svätý, ktorý nás vedie k plnému 
pochopeniu právd viery a mravov a k ich dokonalému uplatňovaniu v každodennom živote pod vedením 
Učiteľského úradu cirkvi.          zdroj: svetkrestanstva.postoj.sk 


