
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 (08.01.2023 – 15.01.2023) 
DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA 

KRST KRISTA PÁNA 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
9.1.2023 

Pondelok 1. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

17:30 - detská 
 + Anna Somorová (1. výr.) 

*** 

UTOROK 
10.1.2023 

Utorok 1. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ František, Emília Tomčík 

a rodičia 

16:30 - detská 
+ Magdaléna a z rod. 

Valjentovej 

STREDA 
11.1.2023 

Streda 1. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

7:00 
za posilnenie v chorobe 

*** 

ŠTVRTOK 
12.1.2023 

Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ z rod. Gaško, Remko a 

Radzo 
*** 

PIATOK 
13.1.2023 

Piatok 1. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
poď. za 50 r. manžel. 
Júliusa a Jany Dulík 

16:30 
BPZ pre Jozefa s rod. 

SOBOTA 
14.1.2023 

Preblahoslavenej PM v sobotu,  
ľub. spomienka  
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

18:00 
+ z rod. Maťuga a Voška 

*** 

NEDEĽA 
15.1.2023 

2. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
BPZ pre rodinu č. 386 9:00 

+ Janka, z rod. Šimuradík a 
Rošťák 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. 20: vedúca p. Slovíková Marcela. PBZ.  
3. Na kostol darovali rodiny z Betlehemskej cesty Ťapešovo dolný koniec 60,- €. PBZ 
4. Adorácia bude vo štvrtok vo farskom kostole od 17:15 hod. do sv. omše. 
5. Mariánske stretko pre deti bude v Ťapešove v utorok o 15:00 hod., v Lokci tento týždeň nebude. 
6. Biblické stretko bude pokračovať vo štvrtok o 19:00 hod. 
7. Na budúci víkend sa uskutoční v našej farnosti 4. stretnutie formácie mladých v rámci Združenia 

mariánskej mládeže, ktoré vedie dp. Ondrej Skočík. Jeho súčasťou bude aj prijatie našich mladých z 
Lokce a Ťapešova za čakateľov a členov, ktoré bude v sobotu pri večernej sv. omši. Všetci ste srdečne 
pozvaní. 

8. Oznamujeme, že slávnosť 1. sv. prijímania bude v Ťapešove 30. apríla a  v Lokci 14. mája.  
9. 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.  

10. Dnes končí Vianočné obdobie a od zajtra začína Cezročné obdobie. 
11. Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému sláveniu sviatkov Narodenia 

Pána. 



PÁN POŽEHNÁ SVOJ ĽUD POKOJOM. 
Prečo by mal byť dokonalý Boží Syn pokrstený? Podobne ako Ján, aj my sa čudujeme, prečo Ježiš 

prichádza k vodám Jordánu. Veď Ježiš bol bez hriechu, teda nemusel robiť pokánie.  
Odpoveď znie, že to urobil kvôli nám. Tým, že prijal Jánov krst pokánia, Ježiš sa s nami úplne a 

bytostne stotožnil. Tým, že Ježiš v ten deň vzal na seba všetky naše hriechy, prijal dokonalý Boží plán 
„splniť všetko, čo je spravodlivé“ (Mt 3, 15). Akoby jeho kroky po vystúpení z Jordánu boli zároveň jeho 
prvými krokmi na krížovej ceste – a to všetko kvôli nám!  

Aj keď už toto je úžasné, je toho ešte viac. Matúš hovorí, že pri Ježišovom krste sa „otvorilo nebo a 
on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval“ (Mt 3, 16). Zoslaním Ducha Svätého pri 
Ježišovom krste sa začala úplne nová éra. Na púšti Ježiš zápasil so Zlým, porazil pokušenia a potom mocou 
Ducha Svätého začal plniť svoje poslanie. Ohlasoval Božie kráľovstvo a konal znamenia a zázraky. Od tej 
chvíle už nič nebolo ako predtým.  

Ale ani to nie je ešte všetko! Prostredníctvom krstu sa aj pre nás začala nová éra. Nielenže nám boli 
odpustené hriechy, ale prostredníctvom darov Ducha Svätého sme dostali silu naplniť jedinečné poslanie, 
ktoré Boh zveruje každému z nás. Ten istý Duch pôsobí v hĺbke nášho srdca a premieňa nás, aby sme sa 
čoraz viac podobali Pánovi.  

Počas dnešného sviatku si spomeň, že Ježiš vzal na seba tvoju hriešnosť, aby si mohol žiť. Spomeň 
si, ako sa jeho krstom začala misia, ktorá vyvrcholila zoslaním Ducha Svätého. A nájdi si čas vychutnávať 
Boží život, ktorý je teraz skrze Krista v tebe. Božie kráľovstvo je v tebe a ty už nikdy nebudeš taký istý ako 
predtým!  

„Pane Ježišu, nebo je otvorené. Vylej dnes aj na mňa svojho Ducha Svätého.“ 
              zdroj: Slovo medzi nami 

 

ČO SÚ ODPUSTKY A MOŽNOSTI ICH ZÍSKANIA – 1. časť 
Čo sú to odpustky 

Definícia odpustkov, je vyjadrená v kánone 992 CIC: ,,odpustky sú odpustením časného trestu 
pred Bohom za hriechy vzhľadom na vinu už zotretú, ktoré vhodne disponovaný veriaci za istých a 
určených podmienok dosahuje pomocou Cirkvi, ktorá ako vysluhovateľka vykúpenia s autoritou 
spravuje a udeľuje poklad zadosťučinení Krista a svätých.“ Podľa náuky Cirkvi, každý spáchaný 
hriech so sebou prináša vinu a trest. Vina za hriechy je nám zotretá v sviatosti pokánia, avšak trest zostáva 
(nejde však o trest v zmysle  trestno-právnej sankcie). Tresty za hriechy si môžeme odpykať po smrti v 
očistci, ale existujú aj iné možnosti, ako sa časných trestov za hriechy zbaviť už tu na zemi, respektíve ich 
zredukovať – dobrými skutkami, pokáním, ale najmä získaním odpustkov, ktoré Cirkev udeľuje z 
nevyčerpateľného pokladu zásluh Ježiša Krista a svätých. Získaním odpustkov sa zbavujeme trestov za 
hriechy, avšak bolo by nesprávne chápať to ako vykonanie, či splnenie si úlohy, ktorú mám. Človek nikdy 
nebude schopný zadosťučiniť za svoje hriechy, splatiť všetko to, čo vykonal. To už spravil Kristus svojou 
obetou na kríži, raz a navždy. Človek si nezaslúži odpustky, nepatria mu. Odpustky sú: absolútnym darom 
Božieho milosrdenstva. 

Katechizmus katolíckej cirkvi podáva definíciu tejto náuky nasledovne: ,,Treba mať na zreteli, že 
hriech má dvojaký následok. Ťažký hriech nás pozbavuje spoločenstva s Bohom, a preto nás robí 
neschopnými večného života, ktorého pozbavenie sa volá „večný trest“ za hriech. Na druhej strane, každý 
hriech, aj všedný, má za následok nezdravé pripútanie k stvoreniam, ktoré potrebujú očistenie či už tu na 
zemi, alebo po smrti, v stave nazývanom očistec. Toto očistenie oslobodzuje od takzvaného „časného 
trestu“ za hriech. Obidva tieto tresty sa nemajú chápať ako určitý druh pomsty, ktorou Boh postihuje 
zvonku, ale skôr ako tresty vyplývajúce zo samej povahy hriechu. Odpustenie hriechu a obnovenie 
spoločenstva s Bohom, má za následok odpustenie večných trestov za hriech. Ale časné tresty za hriech 
zostávajú. 

Je dôležité upriamiť náš pohľad na ďalší rozmer odpustkov a to na vzrastanie v čnostiach a 
kresťanskej láske. Odpustky nie sú v žiadnom prípade len prostriedkom, ktorým sa odstraňujú tresty za 



hriechy. Avšak úlohou odpustkov je pomáhať človeku v každodennom vzrastaní v čnostiach a kresťanskej 
láske. Udelené odpustky znižujú alebo úplne snímajú všetku vinu získanú za hriechy, ktorá bráni človeku 
prichádzať k bližšiemu spoločenstvu s Bohom, umožňuje kajúcemu a vyspovedanému veriacemu 
nachádzať pomoc v tejto špeciálnej forme lásky Cirkvi, pre zanechanie starého človeka a oblečenie si 
nového, podľa obrazu Stvoriteľa. 

A ďalší a dovolíme si povedať, že aj  najdôležitejší rozmer odpustkov je fakt, že aj touto náukou sa 
vyjadruje Božia láska k človeku. Boh v Starom Zákone dáva človeku ponuku žiť v jeho láske, človek túto 
dôveru zrádza prvotným hriechom, Boh sa nad človekom zľutúva a dáva mu šancu v podobe Vykupiteľa. 
Avšak vie, aký krehký človek býva, a preto mu Kristus po svojom zmŕtvychvstanie dáva ďalší Veľkonočný 
dar – sviatosť pokánia a s ňou súvisiacu odpustkovú prax Cirkvi. Pre sv. Jána Pavla II. je počiatočným 
bodom pre pochopenie odpustkov plnosť Božieho milosrdenstva, ktorá bola preukázaná Kristovou obetou 
na kríži. Odpustky sú konkrétnym svedectvom o tom, aká je naozaj veľká Božia láska. Je väčšia ako 
akýkoľvek hriech a tam, kde prichádza Božie milosrdenstvo, sa všetko znova narodí, všetko sa obnovuje, 
všetko je uzdravené.  Odpustky chápeme ako absolútny dar Božieho milosrdenstva. Toto je ozajstný pravý 
poklad, pretože sú tým dobrom, ktoré nás vyvádza zo záhrobia. 
Odpustky a Sväté Písmo 

Doktrína o odpustkoch, platná v Cirkvi po stáročia, má jasný základ v Svätom Písme. Mnohé 
predobrazy odpustkovej praxe majú svoj pôvod v Starom zákone. V druhej knihe Machabejcov nájdeme 
zmienku o modlitbe príhovoru za zosnulých a prinesení obety za nich. Júda Machabejský so svojim 
vojskom po víťazstve nad Gorgiášom chcel pochovať tých, ktorí padli v tejto bitke. Všetci zosnulí však 
mali pri sebe pohanské amulety z Jamnie, čím prestúpili židovský zákon. 

V Novozákonných spisoch nájdeme poverenia od Krista pre apoštolov k zväzovaniu a rozväzovaniu 
od ktorých odvádzame riadiacu moc Cirkvi a tiež výzvu k dokonalosti zaznievajúcu v Matúšovom 
evanjeliu: ,,Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý Váš nebeský Otec.” Teológiu odpustkov veľmi 
vystihuje aj podobenstvo o márnotratnom synovi, ktoré vyjadruje ponuku Božieho odpustenia, ktoré je tu 
zadarmo a dostupné pre človeka, ale taktiež aj ťažkosti človeka, keď sa vzdiali od Božieho zákona. Toto 
podobenstvo, vyjadruje aj nepochopiteľnú ponuku Boha, ktorý človeku nielen odpúšťa jeho vinu, ale ide 
ešte ďalej. Otec nezostal pri odpustení svojmu synovi. Išiel ešte ďalej, dal mu práva synovstva – prsteň, 
ktorý vyjadroval moc, keďže sa vtedy používal ako pečatidlo a ešte mu vystrojil aj oslavu. Tak ako Boh, 
ktorý nám odpúšťa našu vinu a dáva nám možnosť vyhnúť sa času v očistci vďaka odpustkom, ktoré si 
nezaslúžime, tak isto, ako si mladší syn z podobenstva nezaslúžil pocty, ktoré dostal. 
Delenie odpustkov 

Aktuálne platný Kódex kánonického práva rozlišuje delenie odpustkov na čiastočné alebo úplne, 
podľa toho, či od časného trestu oslobodzujú čiastočne alebo úplne. Nepozná delenie odpustkov na základe 
iných kritérií, ako tomu bolo v minulosti. 

Toto delenie však nie je pôvodné kódexové, nájdeme ho už v apoštolskej konštitúcii Indulgentiarum 
doctrina, ktorá zrušila predchádzajúce delenia odpustkov na osobné, vecné a miestne. Tiež sa zrušilo 
rozlišovanie čiastočných odpustkov na základe počtu dní alebo rokov odpusteného trestu.  Počítanie 
odpustkov na dni však nebolo v tom zmysle, že jeden deň odpustkov sa rovnal zníženiu času v očistci 
o jeden deň, išlo o ekvivalent jedného dňa starých  tradícii pokánia. 
Kto môže získať odpustky 

Odpustky môže získať len ten, kto bol pokrstený, nie je exkomunikovaný a nachádza sa v stave 
milosti posväcujúcej aspoň na konci predpísaných úkonov. Krst sa vyžaduje preto, lebo je vstupnou bránou 
do sviatostí a bez neho nie je možné pristupovať k ostatným sviatostiam, teda ani naplniť dve z obvyklých 
podmienok potrebných pre získanie úplných odpustkov.  
Nemôže ich získať ani ten, kto nie je v plnom spoločenstve s Katolíckou cirkvou, teda napríklad veriaci 
Pravoslávnej cirkvi. Taktiež ich nemôžu získať deti, ktoré ešte neabsolvovali prvú svätú spoveď a prvé 
sväté prijímanie, oni môžu prvý krát získať úplné odpustky práve pri príležitosti svojho prvého svätého 
prijímania. Taktiež je nemožné získať úplné odpustky v prípade rozvedených a znovu zosobášených 
katolíkov, resp. katolíkov žijúcich len v civilných manželstvách, keďže títo nemôžu prijať sviatostné 



rozhrešenie od svojich hriechov. Výnimkou je len prípad nebezpečenstva smrti, keďže vtedy je možné 
penitenta rozhrešiť. 
Taktiež je potrebné, aby ten kto odpustky získava, mal aspoň všeobecný úmysel ich získať a vykonal v 
stanovenej dobe všetky potrebné náležitosti, ktoré sú vyžadované aktuálne platnými predpismi o 
odpustkoch. 

Avšak existujú určité výnimky v prípade osôb, ktorým bránia legitímne prekážky k získaniu 
odpustkov. Veriaci, ktorí nemôžu získať odpustky z ťažkých a objektívnych dôvodov, môžu požiadať, aby 
im spovedníci zamenili predpísaný úkon, ako  aj podmienky k jeho splneniu, ak im bránia legitímne 
prekážky. Spovedníci takto aplikujú svoju moc výlučne vo vnútornom fóre, ako sviatostnom, tak aj 
nesviatostnom. 

Taktiež existuje možnosť aby hierarchovia a miestni ordinári povolili svojim veriacim, ktorí nemajú 
možnosť pristupovať k sviatostiam, získavať úplné odpustky bez toho, že by v súvislosti s tým pristupovali 
k sviatosti zmierenia alebo k svätému prijímaniu, avšak pod podmienkou, že si vzbudia ľútosť 
a predsavzajú, že tieto sviatosti príjmu, keď k tomu budú mať príležitosť. 
Pre koho je možné získať odpustky 

Odpustky môžeme získať sami pre seba alebo pre zosnulých na spôsob príhovoru. Nikto nemôže 
aplikovať odpustky, ktoré získal na iného človeka, ak tento ešte žije. Za zosnulých môžeme získavať 
odpustky na spôsob príhovoru. Keďže oni už vzhľadom na svoj stav v očistci nemajú túto možnosť, Cirkev 
im ju dáva aj takto, čerpajúc zo zásluh Ježiša Krista a svätých. U duší v očistci máme istotu, že ak sú v 
stave očisťovania, tak vina za hriechy im už bola odpustená, teraz sa musia zbaviť už len trestov za ne. 

Získavanie odpustkov za zosnulých vychádza zo starobylej tradície Cirkvi, ktorá od počiatkov za 
svojich zomrelých konala obety, prednášala modlitby a zvlášť prinášala za nich eucharistickú obetu, avšak 
prax získavania odpustkov za zosnulých sa rozvinula až v druhej polovici 15. storočia.  V období pred 
reformou odpustkov Pavlom VI., len Pápež a tí, ktorým dal na to fakultu, mohli udeľovať ustanovenia o 
odpustkoch aplikovateľné aj na duše v očistci. 

Kedy je možné získať odpustky 

Čiastočné odpustky môže veriaci získať viac krát za deň, úplné len raz. Existuje jediná výnimka, 
kedy človek môže získať dva krát v jeden deň úplné odpustky a to v prípade smrti in articulo mortis. Tie 
môže získať aj vtedy, keď už v ten deň získal iné úplné odpustky. 

V prípade, že sú odpustky, ktoré sú viazané na deň s určitou liturgickou oslavou a táto slávnosť je 
legitímne preložená, tak sa môžu získať v ten deň, na ktorý bola preložená, nie v pôvodný deň. 

Pokiaľ sa na získanie odpustkov, ktoré spadá na určitý deň,  vyžaduje návšteva istého kostola alebo 
kaplnky, potom sa táto návšteva môže vykonať od dvanástej hodiny predošlého dňa do polnoci určeného 
dňa.  Nie možné však v týchto prípadoch získať úplné odpustky dva krát. Napríklad v prípade odpustkov 
viažucich sa na sviatok Porciunkuly, nemôžeme ich pri tejto príležitosti získať prvý krát 1. augusta od 12. 
hodiny a druhý krát počas 2. augusta v jednom roku. 

Odpustky nie je možné získať vykonaním skutku, ktorý človek vykonať musí podľa zákona alebo 
prikázania, pokiaľ by v ustanoveniach o odpustkoch nebolo výslovne určené niečo iné.  Podľa tohto 
nariadenia nie je ich možné získať za úkon, ktorý som povinný vykonať pod ťažkým hriechom. Napr. kňaz 
ktorý sa pomodlí modlitbu Magnifikat v rámci vešpier, ktoré je povinný sa modliť pod ťažkým hriechom… 
Avšak ako uvádza Apoštolská Penitenciária v oficiálnej odpovedi na pochybnosti z roku 1992, členovia 
inštitútov zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, môžu získať odpustky prostredníctvom 
modlitieb a úkonov, ktoré musia vykonať na základe vlastných regúl, konštitúcii alebo iných predpisov. 
Taktiež je možné získavať úplné odpustky za skutky, ktoré boli uložené ako sviatostné pokánie a ktoré sú 
zároveň obdarené odpustkami. Vtedy sa môže súčasne vykonať sviatostné pokánie a získať aj eventuálne 
odpustky. 

(Pokračovanie nabudúce.) 

zdroj: kalvaria.verbisti.sk 


