
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 (18.12.2022 – 25.12.2022) 
4. ADVENTNÁ NEDEĽA 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
19.12.2022 

Pondelok po 4. adventnej nedeli,  
féria 

16:30 - sviečky 
 + Július Jadroň 

 *** 

UTOROK 
20.12.2022 

Utorok po 4. adventnej nedeli,  
féria 

7:00 - sviečky 
+ Miroslav Taraba  

(30. deň) 

16:30 - sviečky 
+ Elena Mázorová 

STREDA 
21.12.2022 

Streda po 4. adventnej nedeli,  
féria 

16:30 - sviečky 
+ Žofia, Karol, Vladimír a 

rodičia 
*** 

ŠTVRTOK 
22.12.2022 

Štvrtok po 4. adventnej nedeli,  
féria 

18:00 - sviečky 
+ sr. Krescencia, rodičia a 

príbuzní 

16:30 - sviečky 
+ Štefan a rodičia č. 53 

PIATOK 
23.12.2022 

Piatok po 4. adventnej nedeli,  
féria  

18:00 - sviečky 
+ Jarolím, Žofia, Anna a 

rodičia  
*** 

SOBOTA 
24.12.2022 

Sobota po 4. adventnej nedeli;  
féria  

Štedrý deň 
 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

7:00 – sviečky 
+ z rod. Kormaňák, Bakoš 

a Vajdiar 21:30 
BPZ pre rodičov 

prvoprijímajúcich detí 23:00 
BP pre ľud farnosti 

NEDEĽA 
25.12.2022 

NARODENIE PÁNA 

7:30 
+ z rod. Feja a Lukáčik 9:00 

BPZ pre rod. Krivačkovú 
a Jozefa Hoju 10:30 

BPZ pre Petra s rod.  
(60 r. ž.) 

 

1. Ak potrebujete niečo vybaviť na fare, môžete sa vopred skontaktovať telefonicky alebo mailom. 
2. O upratovanie farského kostola pred Vianocami prosíme sk. č. 16 a 17: vedúca p. Sochová Marta st. a 

Bombjaková Monika. PBZ.  
3. Betlehemská svetlo bude do kostola v Lokci prinesené v pondelok a v Ťapešove v utorok. Od tohto dňa 

si ho môžete zobrať domov po sv. omšiach. 
4. Ako príprava na Vianoce bude vyložená Sviatosť Oltárna na adoráciu v Lokci v piatok od 16:00 hod. 

do sv. omše a v Ťapešove vo štvrtok od 15:15 hod. do sv. omše. 
5. Spoveď pre tých, ktorí sa ešte nestihli vyspovedať bude: 

 Lokca: piatok od 16:00 hod. do sv. omše;  sobota 9:00 – 9:30 hod. 
 Ťapešovo: štvrtok od 15:15 hod. do sv. omše 

6. Pozývame vás na poslednú sv. omšu pri svetle sviečok, ktorá bude v sobotu ráno o 7:00 hod. Deti, 
ktoré prídu na túto sv. omšu, budú mať po jej skončení pripravené raňajky na fare.  

7. Požehnanie Betlehemov bude v Ťapešove vo štvrtok a v Lokci v sobotu ráno pri sv. omši. Prineste si 
svoje betlehemy a jasličky na požehnanie.  

8. Nácvik Jasličkovej bude v pondelok v Lokci o 11:00 hod. a v Ťapešove o 15:00 hod.  



9. Pozývame vás na Jasličkovú pobožnosť, ktorá sa uskutoční v nedeľu 25.12. na Božie narodenie 
v Ťapešove o 14:00 hod. a v Lokci o 16:00 hod. Po skončení Jasličkovej pobožnosti bude nasledovať 
Požehnanie detí. Všetci, osobitne deti, ste srdečne vítaní.  

10. Malí koledníci budú aj tento rok ohlasovať Dobrú novinu. Koledovať budú v pondelok 26.12. v Lokci 
aj v Ťapešove. Ak ich chcete prijať do svojich príbytkov a podporiť projekty Dobrej noviny v Afrike, 
zapíšte sa do tabuľky na biely papier, ktorý je na stolíku vzadu v kostole s označením Dobrá novina. 
Koledovať budú pred dverami domu alebo v chodbičke alebo v obývačke podľa vášho priania. 

11. Kto má záujem o požehnanie domu kňazom (koledu), nech sa zapíše 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. 

12. Tento týždeň budú všetky sv. omše pri svetle sviečok až do Narodenie Pána.  
13. Ponúkame vám Modlitbu pri štedrovečernom stole, ktorú si môžete nájsť v malých oznamoch. 
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.  

 

HĽA, PRICHÁDZA PÁN, ON JE KRÁĽ SLÁVY 
„Keď sa Jozef prebudil... prijal svoju manželku“ (Mt 1, 24). 

Jozef bol „spravodlivý muž“, verný Žid, ktorý poznal dejiny svojho ľudu (Mt 1, 19). Vedel, že Boh 
zázračne vyslobodil Izraelitov z otroctva a viackrát ich zachránil aj v priebehu ďalších stáročí. Poznal 
mnohé znamenia, ktoré Boh vykonal, a mnohé bitky, ktoré pre nich vybojoval.  

Keď teda anjel Jozefovi povedal, že Mária počala z Ducha Svätého, určite si musel spomenúť na 
všetky tie veľké veci, ktoré Boh vykonal v minulosti. Ak mohol Boh vykonať toto všetko, potom určite 
môže vykonať aj toto.  

Jozef dokázal dôverovať, pretože veril v Božiu moc a dobrotu. Hoci samého seba pravdepodobne 
pokladal za obyčajného muža, vedel, že Boh môže v jeho živote konať podobne zázračne, ako konal v 
živote jeho predkov. To mu pomohlo uveriť, že Boh ho s Máriou spojil zo zvláštneho dôvodu, ktorý sa 
bude postupne odhaľovať. A tak súhlasil, že prijme Máriu do svojho domu, a začal sa pripravovať na to, že 
bude otcom tohto dieťa.  

Dôvera je aj naším povolaním. Dôverovať Bohu však nie je vždy ľahké, zvlášť, keď nemáme anjela 
či sen, čo by nás usmernil. No na rozdiel od Jozefa my poznáme zámer skrývajúci sa za veľkým plánom, 
ktorý má Boh s nami: Ježiš, vtelený Boh, zomrel a vstal z mŕtvych, aby nám dal nový život.  

Toto poznanie môže byť pre nás pevným základom aj vtedy, keď sme v pokušení pochybovať. Keď 
kráčame v tme, keď nevidíme cestu vpred či východisko z danej situácie, môžeme sa rozhodnúť veriť, že 
Boh pre nás túto cestu nájde. On má pre nás pripravený dobrý plán a v plnosti času ho naplní. A keď bude 
naša dôvera ochabovať, spomeňme si na Jozefa, spravodlivého muža, ktorého dôvera v Boha pomohla 
priniesť na svet spásu.  

„Svätý Jozef, vypros mi takú dôveru v Boha, akú si mal ty.“              
zdroj: Slovo medzi nami 

 
Uprostred všetkých darov,  

ktorými izba praská, Boh podelil sa s človekom o dar menom Láska. 
A či len môže byť krásnejšia novina, akože nám Pán Boh dal z lásky svojho Syna? 
Narodil sa pre nás v mestečku Betléme, strážia ho anjeli v jasličkách na slame. 

Požehnané vianočné sviatky Vám prajú  
Vaši duchovní otcovia Michal a Milan. 

  



  



 


