
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 (25.12.2022 – 01.01.2023) 
NARODENIE PÁNA 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
26.12.2022 

SV. ŠTEFANA, PRVÉHO 
MUČENÍKA, sviatok 

7:30 
 BPZ pre deti a vnúčatá  

č. 262  9:00 
BPZ pre Máriu Hurákovú 

s rod. a rod. Bakaľovú 10:30 
+ Ján Svetlák a rodičia 

UTOROK 
27.12.2022 

SV. JÁNA, APOŠTOLA 
A EVANJELISTU, sviatok 

7:30 
+ Helena Smolárová 

*** 

STREDA 
28.12.2022 

SVÄTÝCH NEVINIATOK, 
MUČENÍKOV, sviatok 

7:30 
poď. za 50 r. manžel. 

Ladislava a Marty 
*** 

ŠTVRTOK 
29.12.2022 

PIATY DEŇ V OKTÁVE 
NARODENIA PÁNA 

7:30 
+ Ignác, Jozef, František 

a Marta Vajdiar 
*** 

PIATOK 
30.12.2022 

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, 
MÁRIE A JOZEFA, sviatok 

18:00 
+ BPZ pre rodiny  

č. 283 a 469 

16:30 
+ Mária Prčinová (1. v.) 

SOBOTA 
31.12.2022 

SIEDMY DEŇ V OKTÁVE 
NARODENIA PÁNA 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

16:30 
BPZ pre dobrodincov 

15:00 
+ dobrodinci 

NEDEĽA 
1.1.2023 

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE 
BOHORODIČKY 

7:30 
+ František Juričák  

(30. deň) 9:00 
BPZ pre členov ruže 

Panny Márie 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. 18: vedúca p. Turbeková Naďa. PBZ.  
3. Na kostol darovali z krstu Mateja Papána 50,- €. PBZ 
4. Pozývame vás na Jasličkovú pobožnosť, ktorá sa uskutoční dnes 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.  

5. Malí koledníci budú aj tento rok ohlasovať Dobrú novinu. Koledovať budú v pondelok 26.12. v Lokci 
aj v Ťapešove od 13:00 hod. 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. 

6. Požehnanie rodín bude na sviatok Svätej rodiny v piatok pri sv. omšiach v Lokci aj v Ťapešove.  
7. 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. Zapísať sa v Lokci môžete už iba 
dnes a v Ťapešove do soboty 31.12. Príbytky budem požehnávať v Ťapešove 2. januára 2023. 



8. Požehnanie domov (koleda) v Lokci: 
 utorok 27.12. od 9:00 hod.: Polianka, Komárnik od mosta, Hradská, Pri zdravotnom stredisku, 

Hliník od Komárnika; 
 streda 28.12. od 9:00 hod.: Grúnik, Javorová, Východná, Brezová, Jabloňová, Záhumnica, 

Podkošariská, Budínska, Kolónia od družstva, Trojičné námestie, Pod kostolom, Lipová;  
 štvrtok 29.12. od 9:00 hod.: Magurská od družstva, Bazová, Pustina, Vyšný koniec, Rínok, Lán, 

Trnková, Západná, Limbová, Slnečná; 
Podrobný a zároveň približný rozpis koledy nájdete na nástenke alebo webstránke farnosti. 

9. V sobotu 31.12. pri večerných sv. omšiach bude ďakovná pobožnosť na konci roka. Kto sa zúčastní 
na speve hymnu Teba Bože chválime, získava za obvyklých podmienok úplné odpustky.  

10. Kto sa na slávnosť Panny Márie Bohorodičky v nedeľu 1.1. zúčastní na speve alebo recitovaní 
hymnu Príď Duchu Svätý tvorivý, získava za obvyklých podmienok úplné odpustky. 

11. 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.  

 

UZRELI VŠETKY KONČINY ZEME SPÁSU NÁŠHO BOHA. 
„A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami“ (Jn 1, 14). 

Radostné Vianoce! V dnešný deň, keď slávime narodenie nášho Spasiteľa a oslavujeme, že Božie 
Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami, vám všetci členovia redakcie Slova medzi nami vyprosujú 
hojné Božie požehnanie.  

Priemerný človek počuje každý deň takmer tridsaťtisíc slov. Väčšina z nich ide jedným uchom dnu a 
druhým von. Ale niektoré nám ostanú v mysli a formujú náš spôsob myslenia a tiež rozhodnutia, ktoré 
robíme. To sú tie slová, na ktorých záleží.  

V dnešný vianočný deň nám svätý Ján hovorí, že je jedno Slovo, na ktorom záleží oveľa viac, než na 
akomkoľvek slove, ktoré budeme kedy počuť. Je to Ježiš, živé Slovo Boha, ktoré dáva život všetkému na 
svete (Jn 1, 3). On je božské Slovo, ktoré nám dáva Božiu „milosť a pravdu“ (1, 15). On je sväté Slovo, 
ktoré „svieti vo tmách“, aby nás oslobodilo od hriechu a smrti (1, 5). On je večné Slovo, ktoré „sa stalo 
telom“ a ktoré „prebývalo medzi nami“ (1, 14).  

Dnes môže byť dosť rušný, ba možno aj hlučný deň. Na svätej omši budeme radostne spievať Sláva 
Bohu na výsostiach a Dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Mnohí z nás sa ocitnú v zmätku príprav 
na rodinné oslavy. Ktovie? Možno budeme počas dneška počuť dokonca až štyridsať- alebo päťdesiattisíc 
slov! Samozrejme, dnes to tak aj má byť. No stredom toho všetkého je Ježiš, Božie Slovo, ktoré prišlo 
preto, aby na túto zem prinieslo život, uzdravenie, radosť a pokoj.  

Aj keď bude možno dnešok dosť hlučný, uisti sa, že si nájdeš čas na to, aby si bol v tichu s Ježišom 
a započúval sa do jeho hlasu. Privítaj ho vo svojom srdci. Dovoľ mu, aby ti zvestoval radostnú zvesť. 
Dovoľ mu, aby ti znovu povedal, že ťa miluje.  

„Pane Ježišu, Slovo Otca, príď a hovor môjmu srdcu slová milosti a pokoja!“ 
              zdroj: Slovo medzi nami 

 

NARODENIE PÁNA – VIANOCE 
Na Vianoce si pripomíname narodenie Pána Ježiša Krista, Božieho Syna, z Panny Márie. Evanjelisti, 

ktorí opísali život Pána Ježiša a jeho učenie, nám neudávajú presný čas narodenia. Ani mimobiblické 
pramene, ktoré píšu o Ježišovi, neuvádzajú dátum jeho narodenia (Jozef Flavius, Tacitus, Suetonius, Plínius 
mladší a ďalší). Evanjelista Lukáš uvádza, že sa to stalo za vlády Herodesa v Palestíne, Kvirínia v Sýrii a 
cisára Oktaviána Augusta v Ríme, keď bol súpis obyvateľstva v celej Rímskej ríši. Podľa výpočtov mnícha 
Dionýza zo 6. storočia sa narodil v roku 753 od založenia mesta Ríma. Tento rok určil za začiatok 
letopočtu, ktorým sa riadime dodnes. Novšie výskumy však zistili, že tento mních sa o pár rokov pomýlil. 
Ježiš Kristus sa narodil asi 4 až 7 rokov skôr. Nepoznáme ani deň a mesiac, kedy prišiel na svet. 25. 



december ako slávnosť narodenia Pána sa slávi v Cirkvi od 2. storočia. Pápež sv. Telesfor (125-136) 
nariadil, aby sa v tento sviatok slúžili tri sv. omše, jedna z nich o polnoci. 

Niekedy sa poukazuje na možnú súvislosť s rímskym sviatkom slnečného božstva, tzv. Dies Natalis 
Solis Invicti – Sviatok zrodenia nepremožiteľného slnka – ktorý sa tiež slávil 25. decembra a prekrýval sa s 
tradičným dátumom zimného slnovratu. Najnovšie názory na pôvod dátumu slávenia Vianoc prezentuje 
historik William Tighe. Tvrdí, že Cirkev si vybrala na slávenie Vianoc 25. december preto, lebo starí Židia 
verili, že izraelskí proroci boli počatí v ten istý ďeň, v ktorý zomreli, a rímski kresťania za Tertuliánových 
cias vyrátali, že Kristus zomrel 25. marca. To je dôvod, prečo Vianoce pripadli na 25. decembra – 
jednoducho k tomuto dátumu pripočítali deväť mesiacov a vyšiel im predpokladaný dátum narodenia Ježiša 
Krista. 

Akokoľvek, narodenie Vykupiteľa, Mesiáša, znamená spásu pre všetkých ľudí. Po prvom 
hriechu Adama a Evy bolo ľudstvo odkázané na život bez Boha. No už tam, v raji, Boh prisľúbil, že to 
nebude trvalý stav, že pošle na svet Vykupiteľa, ktorý znova otvorí brány neba pre ľudí. Počas stáročí ho 
Židia očakávali. Paradoxne, keď nadišiel čas, nebolo toho, kto by ho prijal do svojho domu. Rímsky cisár 
Augustus totiž nariadil sčítanie ľudu. Jozef s Máriou bývali v Nazarete, no zapísať sa museli v Betleheme, 
keďže odtiaľ pochádzal ich rod. Prekonali pritom dosť veľkú vzdialenosť – po súčasnej ceste je Betlehem 
od Nazareta vzdialený okolo 160 km. V tej dobe im táto cesta musela trvať niekoľko dní. Tiež treba brať do 
úvahy, že Mária bola v požehnanom stave, čakala dieťa. Nebolo to teda ľahké. V Betleheme bolo už veľa 
ľudí, všetky ubytovne a domy boli plné. A tak nakoniec skončili – ako sa to píše v Lukášovom evanjeliu – 
v maštali neďaleko Betlehema. 

Na mieste, kde sa Kristus narodil, vystavala sv. Helena, 
matka cisára Konštantína, chrám Panny Márie. Okolo roku 
550 ho opravil a vyzdobil cisár Justinián. Tento chrám stojí 
podnes. Hlavný oltár sa nachádza nad jaskyňou Pánovho 
narodenia, do ktorej po oboch stranách oltára vedú schody. 
Jaskyňa je nádherne ozdobená lampami. Steny sú obložené 
mramorom a na nich je nápis v latinčine: „Tu sa z Panny 
Márie narodil Ježiš Kristus.“ Presné miesto na dlažbe označuje 
strieborná hviezda. 

       zdroj: zivotopisisvatych.sk  

 

NEVINIATKA 
Z historickej správy evanjelistu Matúša vieme (2,16-18), že kráľ Herodes dal povraždiť v Betleheme 

a na okolí všetkých chlapcov, ktorí mali menej ako dva roky. Urobil to preto, lebo od mudrcov sa dozvedel, 
že v Betleheme sa narodil Ježiš Kristus, o ktorom sa Židia vyjadrovali ako o novom kráľovi. Herodes sa 
bál, že mu ukradne kráľovskú korunu. Preto sa takto chcel poistiť, myslel si, že medzi zabitými deťmi bol 
aj Ježiš. To sa ale nestalo, pretože Jozef tesne predtým aj s Máriou a malým Ježišom ušli z Betlehema do 
Egypta. 

Všetkých týchto pozabíjaných chlapcov považujeme za svätých. Ako mučeníkov ich spomína 
prvýkrát sv. Irenej z Lyonu koncom 2. storočia. S tým sa stotožňujú aj ďalší – sv. Cézar z Arles a sv. 
Augustín. Neskôr sa s týmto sviatkom spájali rôzne pašiové hry, ba až karnevaly. Preto na 6. carihradskom 
koncile v roku 869-870 bol sviatok Neviniatok zrušený. Tradície však pokračovali ďalej. Do útlmu sa 
dostali až počas reformácie v 16. storočí a časom úplne zanikli. Na Druhom vatikánskom koncile v rokoch 
1962 – 1965 sa vypracovali nové liturgické texty pre túto spomienku a sv. Neviniatka si pripomíname 
odvtedy 28. decembra. Tento deň sa stal zároveň aj pamätným dňom všetkých nenarodených detí. 

       zdroj: zivotopisisvatych.sk  

 



LEGENDA A HISTÓRIA BETLEHEMSKÉHO SVETLA 
Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme, 

odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi miliónmi ľudí. Napĺňa tak svoje 
poslanie byť symbolom jednoty, nádeje, lásky a radostnej predzvesti Vianoc. 

Vianoce sa u skautov jednoznačne spájajú aj s tradíciou roznášania Svetla z Betlehemu. Možno sa 
budete čudovať, ale história Betlehemského svetla siaha pomerne ďaleko do minulosti, kedy bolo ešte 
slovo skaut neznámym pojmom. 
Na počiatku bolo svetlo… 

Na prelome 11. a 12. storočia turecké kmene Seldžukov okupovali najmä časti Malej Ázie 
a Blízkeho východu, v ktorom sa narodil, žil a umrel Ježiš Kristus. Kresťanom tak znemožnili tieto 
posvätné miesta navštevovať. Preto zorganizovali rytieri na výzvu pápeža Urbana II. križiacku výpravu do 
Palestíny. Oslobodili v prvom rade Betlehem a následne Jeruzalem. Jeden mladý križiak sa v tom čase 
zaprisahal, že keď sa vráti, prinesie do svojho rodného mesta – Florencie – plamienok ohňa z betlehemskej 
baziliky. Málokto mu však vtedy veril, veď z križiackych výprav sa mnoho ľudí nevrátilo. V Palestíne na 
nich okrem mnohých bitiek a vojnových nebezpečenstiev striehli aj cudzie choroby. Po troch rokoch, tesne 
pred Vianocami v roku 1099, dorazili otrhaní mládenci do Florencie. Na ich čele stál jeden nesúci zapálenú 
sviecu s plameňom. Všetci prisahali, že plamienok je skutočne z Betlehemu a onen mládenec ho niesol v 
čase i nečase po púšti i mori, len aby splnil svoj sľub. Sviecu umiestnili v kostole, odkiaľ si potom svetlo 
odpaľovali ostatní obyvatelia. V stredoveku to bol prvý a posledný plameň z Kristovho rodiska. 
O 800 rokov neskôr 

Novodobá história Betlehemského svetla sa píše od roku 1986. Tradíciu roznášať plamienok založili 
naši susedia Rakúšania – tvorcovia vianočnej televíznej akcie v mestečku Linz na pomoc postihnutým 
deťom. Tí sa snažili nejakým zaujímavým prvkom ozvláštniť program týchto akcií a prišli na jedinečný 
nápad. Pred Vianocami poslali do Betlehema lietadlom telesne postihnuté dieťa, ktoré v Bazilike Narodenia 
Pána odpálilo z večného svetla plamienok a prinieslo ho späť do Linzu. Miestni skauti sa Svetla ujali 
v roku 1989 a začali ho roznášať do ostatných častí Rakúska. Následne sa tento zvyk rozšíril aj do 
ostatných krajín susediacich s Rakúskom vrátane Slovenska, na ktorom roznášajú skauti svetielko už od 
roku 1990.                 zdroj: betlehemskesvetlo.sk 
 

POŽEHNANIE DOMU - KOLEDA 
 Vo Vianočnom období sa v našich krajoch požehnávajú domy. Toto požehnanie sa ľudovo nazýva 
koleda. Požehnanie domov je svätenina. Čo je svätenina a teda, čo je koleda, nám dáva odpoveď 
Katechizmus katolíckej Cirkvi. V ňom sa píše: 

1667 „Svätá matka Cirkev ustanovila aj sväteniny. Sú to posvätné znaky, ktorými sa, určitým 
napodobnením sviatostí, naznačujú a na orodovanie Cirkvi dosahujú najmä duchovné účinky. Sväteniny 
pripravujú ľudí na prijatie hlavného účinku sviatostí a posväcujú rozličné okolnosti života.“ 

1668 Cirkev ustanovila sväteniny na posvätenie niektorých cirkevných služieb, niektorých životných 
stavov, najrozličnejších okolností kresťanského života, ako aj používania vecí, ktoré sú užitočné pre 
človeka. Podľa pastoračných rozhodnutí biskupov sväteniny môžu zodpovedať aj potrebám, kultúre a 
dejinám kresťanského ľudu istého kraja alebo obdobia. Obsahujú vždy modlitbu, ktorú často sprevádza 
stanovený znak, ako je vkladanie ruky, znak kríža a pokropenie požehnanou (svätenou) vodou 
(pripomínajúcou krst). 

1669 Sväteniny pochádzajú z krstného kňazstva: každý pokrstený je povolaný, aby bol 
„požehnaním“ a aby požehnával. Preto laici môžu udeľovať niektoré požehnania.  Čím viac sa požehnanie 
týka ekléziálneho a sviatostného života, tým viac sa jeho udeľovanie vyhradzuje vysväteným služobníkom 
(biskupom, kňazom alebo diakonom). 

1670 Sväteniny neudeľujú milosť Ducha Svätého na spôsob sviatostí, ale modlitbou Cirkvi 
pripravujú na prijatie milosti a uspôsobujú na spoluprácu s ňou. „Pre dobre disponovaných veriacich 
takmer všetky udalosti života sú posväcované Božou milosťou vyvierajúcou z Kristovho veľkonočného 
tajomstva utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania, z ktorého čerpajú svoju účinnosť všetky sviatosti a sväteniny. 
A takmer každé správne používanie hmotných vecí sa dá zamerať na posvätenie človeka a oslavu Boha“. 


