
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 (15.01.2023 – 22.01.2023) 
2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
16.1.2023 

Pondelok 2. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

17:30 - detská 
 + z rod. Bakoš, Kramarčík 

a Gemmeľa 
*** 

UTOROK 
17.1.2023 

Sv. Antona, opáta 
spomienka 

18:00 
+ Jozef Mišudík, rodičia a 

súrodenci 

16:30 - detská 
BPZ pre rod. Hrkľovú 

STREDA 
18.1.2023 

Streda 2. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

7:00 
na úmysel kňaza 

*** 

ŠTVRTOK 
19.1.2023 

Štvrtok 2. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Jozef, Cecília, Jozef a 

rodičia 
*** 

PIATOK 
20.1.2023 

Sv. Šebastiána, mučeníka 
ľub. spomienka 

18:00 
+ Ján a Marta Kocian 

16:30 
+ z rod. Kyseľ a Hrkeľ 

SOBOTA 
21.1.2023 

Sv. Agnesy, panny a mučenice 
spomienka  
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

18:00 
+ Ignác Kušnierik a rodičia 

*** 

NEDEĽA 
22.1.2023 

3. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 
NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA 

7:30 
na úmysel kňaza 9:00 

poď. za 30 r. manžel. 
Jozefa a Heleny 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. 21: vedúca p. Vajdiarová Žaneta. PBZ.  
3. Na kostol darovali z pohrebu Mateja Valčičáka 50,- €. PBZ 
4. Koledníci Dobrej noviny vyzbierali tento rok 2.900,- €. Ďakujeme všetkým darcom, ktorí prispeli na 

dobré dielo, osobitne tým, ktorí prijali koledníkov do svojich príbytkov. Nech vás Pán požehná. 
5. Adorácia bude vo štvrtok vo farskom kostole od 17:15 hod. do sv. omše. 
6. Nácvik spevu pre deti bude v Lokci v pondelok o 16:30 hod. v centre.  
7. Mariánske stretko pre deti bude v Ťapešove v utorok o 15:00 hod., v Lokci v sobotu o 14:00 hod. 
8. Biblické stretko bude vo štvrtok o 19:00 hod. 
9. Na budúcu nedeľu budeme sláviť Nedeľu Božieho slova. Jej cieľom je oslava, štúdium a šírenie 

Božieho slova. V našej farnosti v tento deň budeme poobede čítať v kostole evanjeliá. Bližšie 
informácie o týždeň 

10. Od stredy 18. do stredy 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V tieto dni osobitne 
prosme o jednotu kresťanov v modlitbách, obetách, pôstoch a pri sv. omšiach. 

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

  



HĽA, PRICHÁDZAM, PANE, CHCEM PLNIŤ TVOJU VÔĽU 
Keď počuješ, ako Ján Krstiteľ nazýva Ježiša Božím Baránkom, možno si predstavíš roztomilú 

ovečku, ktorá sa preháňa po pastve alebo pokojne spočíva na pleciach svojho pastiera. Táto predstava však 
môže byť aj zavádzajúca.  

Izraeliti v Ježišovej dobe však hneď pochopili, na čo Ján naráža. Pravdepodobne si spomenuli na 
sviatok Paschy. Počas neho každá židovská rodina zabíjala a jedla bezchybného baránka na pamiatku toho, 
že Boh vyviedol svoj ľud z otroctva v Egypte (porov. Ex 12).  

Možno sa zamysleli aj nad Izaiášovou piesňou o trpiacom služobníkovi, ktorý sa ako baránok mlčky 
nechá viesť na zabitie, pričom nesie neprávosť nás všetkých (Iz 53, 6 – 7).  

Napokon by si možno spomenuli, ako Boh požiadal Abraháma, aby obetoval svojho milovaného 
syna Izáka. Keď Izák pripravoval drevo na obetu, spýtal sa, kde je obetný baránok. Abrahám odpovedal: 
„Boh si zaobstará baránka na obetu, syn môj“ (Gn 22, 8).  

Toto všetko mal Ján pravdepodobne na mysli, keď Ježiša nazval Božím Baránkom: Ježiš bol obeta, 
ktorú priniesol Boh, Baránok, ktorý v tichosti obetoval svoj život, aby nás všetkých vykúpil.  

Uvažovanie o Ježišovi ako o Božom Baránkovi nám dáva nekonečné množstvo dôvodov na jeho 
uctievanie. Môžeme ho chváliť za to, že nás vyslobodil z otroctva hriechu. Môžeme uvažovať o tom, čo 
mlčky vytrpel, aby nás vykúpil. Môžeme sa mu klaňať ako dokonalej obete, ktorú za nás priniesol samotný 
Boh. Ježiš je omnoho väčší, nám omnoho viac oddaný a vo svojom milosrdenstve oveľa štedrejší, než si 
dokážeme predstaviť!  

Pri dnešnej svätej omši budeme počuť zvolanie: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta“ (Jn 
1, 29). Sme blažení, že sme boli pozvaní na jeho hostinu – že ho môžeme uctievať aj prijímať v Eucharistii!  

„Pane Ježišu, Baránok Boží, zvelebujem ťa!“        
       zdroj: Slovo medzi nami 

 

ČO SÚ ODPUSTKY A MOŽNOSTI ICH ZÍSKANIA – 2. časť 
Všeobecné podmienky, ktoré je potrebné splniť na získanie odpustkov 
            Kódex kánonického práva hovorí o tom, že veriaci dosahuje dar odpustkov za istých a určených 
podmienok. Na to, aby ho veriaci získal, je potrebné mať úmysel odpustky získať, aspoň všeobecný, 
vykonať úkon, ktorý je obdarený úplnými odpustkami, vylúčiť akúkoľvek naviazanosť na hriech, čo 
i len ľahký a splniť tri všeobecné podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel 
Svätého Otca. Vylúčenie naviazanosti na hriech nemôžeme zaradiť medzi podmienky, keďže jeho 
vykonanie nie je dokázateľné v zmysle právnom. Táto čistota srdca, ktorá sa vyžaduje, je však absolútne 
potrebná, pretože Boh nemôže veriacemu odpustiť úplne jeho tresty za hriechy, ak v jeho duši zostáva 
náklonnosť k hriechu. Ten veriaci, ktorý sa nedokáže odpútať úplne od svojich hriechov, má však stále 
možnosť získať aspoň čiastočné odpustky. Spovedníci však môžu zameniť predpísaný úkon, ako  aj 
okolnosti k jeho splneniu, a to v prípade tých, ktorým bránia legitímne prekážky. 
            Téma odpustkov je v Kódexe kánonického práva (CIC) aj v Katechizme Katolíckej cirkvi (KKC) 
spájaná s témou sviatosti pokánia. Normy o odpustkoch sú zaradené za normy analyzujúce sviatosť 
pokánia. Podľa nášho názoru existujú dve možnosti interpretácie tejto skutočnosti. V prvom rade, sviatosť 
pokánia je jednou z obvyklých podmienok získania úplných odpustkov. V druhom rade, kým v sviatosti 
pokánia človek zakusuje odpustenie svojich hriechov, získaním úplných odpustkov sú mu zmazané 
tresty za hriechy. Obe tieto interpretácie sa zhodnú v tom, že téma sviatosti pokánia a učenie o odpustkoch 
majú spoločné smerovanie v napĺňaní najvyššieho zákona Cirkvi. Odpustky predpokladajú odpustenie 
hriechov v sviatosti pokánia. 
            Sväté prijímanie musí byť reálne a sviatostné, nepostačuje duchovné. Je vhodné, aby bolo 
vykonané v ten istý deň, ako odpustkový úkon. V prípade, ak veriaci z oprávnených dôvodov nemajú 
možnosť pristúpiť k sviatostnej spovedi a svätému prijímaniu, môže im ordinár pod ktorého jurisdikciu 
spadajú, povoliť získavanie úplných odpustkov 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. Takáto skutočnosť môže nastať napríklad v misijných 
územiach, kde veriaci nemajú k dispozícii kňaza, ktorý by im tieto sviatosti vyslúžil. 
            Podmienka modlitby na úmysel Svätého Otca sa splní, ak sa na jeho úmysel obetuje jeden 
Otčenáš a jeden Zdravas. Jednotliví veriaci však môžu slobodne recitovať akúkoľvek inú modlitbu podľa 
toho, ako to zodpovedá ich zbožnosti. 
            Na základe jednej sviatostnej spovede, je možné získať viacero úplných odpustkov, avšak na 
základe jedného svätého prijímania a jednej modlitby na úmysel Svätého Otca je možné získať iba 
jedny úplné odpustky. Predchádzajúci Kódex presne definoval v kán. 931 § 1, že spoveď môže byť 
vykonaná osem dní pred odpustkovým úkonom a sväté prijímanie môže byť na vigíliu. Nové normy však 
nešpecifikujú presný počet dní, kedy môže byť sviatostná spoveď vykonaná. G. Sessolo odporúča, aby 
tento čas pri bežných okolnostiach bol do 20 dní pred alebo po vykonaní úkonu obdareného úplné 
odpustkami. Dôležité je, aby človek dovtedy neupadol do ťažkého hriechu, a aby nešlo o príliš dlhý čas po 
sviatosti pokánia, keďže aj odpustky sú prostriedkom, ktorý veriaceho pohýna k pravidelnej sviatostnej 
spovedi, ktorá je dôležitým nástrojom vzrastania v kresťanskej láske na ceste k dokonalosti. 
 
Plnomocné odpustky, ktoré je možné získať v určité dni v roku 
            1. január, slávnosť Panny Márie Bohorodičky pri verejnej recitácii alebo speve hymnu Veni 
Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý tvorivý v kostole alebo kaplnke.   
            Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa udeľujú plnomocné odpustky veriacemu, ktorý sa 
počas tohto týždňa zúčastní na niektorom z obradov a tiež na jeho závere. 
            V deň sviatku Katedry sv. Petra apoštola, čiže 22. februára je možné získať plnomocné 
odpustky pri nábožnej návšteve katedrálneho chrámu spojenej s modlitbou Otče náš a Verím v Boha. 
            V pôste má možnosť získať dar plnomocných odpustkov veriaci, ktorý sa pomodlí v piatok počas 
pôstneho obdobia po svätom prijímaní pred obrazom ukrižovaného Ježiša modlitbu Dobrý a preláskavý 
Ježišu. 

Veľkonočné trojdnie:   
Na Zelený Štvrtok je možné ich získať počas slávnostného prenesenia Najsvätejšej sviatosti po 

svätej omši na pamiatku Pánovej večere pri nábožnej recitácii alebo speve Tantum ergo (Ctíme túto 
sviatosť slávnu…). Počas obradov Veľkého piatku pri nábožnej poklone krížu. Taktiež v tento deň sa 
tradične koná modlitba krížovej cesty v rímskom Koloseu, ktorej predsedá Svätý Otec. Odpustky môžu 
získať tí, ktorí sa jej zúčastnia osobne alebo v prípade, že nemôžu byť na slávnosti prítomní, budú sledovať 
jej prenos cez televíziu,  rádio alebo internetové siete. Počas slávenia Veľkonočnej vigílie na Bielu 
sobotu je možnosť získať úplné odpustky pri obnove krstných sľubov. 
            Nedeľa Božieho milosrdenstva – pri pobožnosti k úcte k Božiemu milosrdenstvu v kostole alebo 
kaplnke, alebo pri modlitbe Otče náš a Verím v Boha s pridaním nábožnej invokácie k milosrdnému Pánovi 
Ježišovi (napríklad Ježišu dôverujem Ti) pred sviatosťou oltárnou, verejne vyloženou alebo uloženou 
v bohostánku. Veriaci, ktorým to nie je možné vykonať, môžu získať úplné odpustky, keď sa zjednotia 
s úmyslom duše s tými, ktorí praktizujú skutok získavania odpustkov v riadnej forme a odovzdať 
Milosrdnému Bohu modlitbu spolu s ťažkosťami  ich slabostí a nepohodlia života. Tiež je potrebné, aby si 
predsavzali, splniť hneď ako to bude možné, tri podmienky vyžadované k získaniu úplných odpustkov. 
            Počas Slávnosti zoslania Ducha Svätého pri verejnej recitácii alebo speve hymnu Veni Creator 
Spiritus, v kostole alebo kaplnke. 
            Na Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi pri nábožnej účasti na procesii, ktorá sa môže 
konať vnútri posvätnej budovy, ako aj vonku. 
            V deň slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pri verejnej modlitbe textu zadosťučinenia 
Najmilší Ježišu. 
            Počas slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla (29. júna) je možné získať úplné odpustky 
dvomi spôsobmi. Jednak návštevou posvätných miest, konkrétne Baziliky menšej alebo katedrálneho 
chrámu a vykonaním nábožnej modlitby Otče náš a Verím v Boha počas návštevy alebo  nábožným 
používaním nejakého predmetu slúžiacemu k náboženským účelom (zobrazenie Ukrižovaného alebo kríž, 



ruženec, škapuliar, medaila a pod.), ktorý je požehnaný najvyšším veľkňazom alebo biskupom. Veriaci 
musí pripojiť aj vyznanie viery v akejkoľvek legitímnej formule. 
            Od poludnia 1. augusta do polnoci 2. augusta je možné získať úplné odpustky pri príležitosti 
slávenia ,,Porciunkuly“ a to pri nábožnej návšteve akéhokoľvek františkánského kostola (teda aj 
minoritského a kapucínského), farského kostola, katedrálneho chrámu alebo baziliky a modlitbe Verím v 
Boha a Otče náš. 

(Pokračovanie nabudúce.)        zdroj: kalvaria.verbisti.sk 

 

DOBRÁ NOVINA 
"Zvestujeme Dobrú novinu, Ježiško chce v každú rodinu..." znelo po 2 rokoch opäť v uliciach a 

domácnostiach našej farnosti. V Ťapešove i v Lokci koledovali malí i veľkí na sviatok sv. Štefana 26. 
decembra. Spolu sa do koledovania zapojilo viac ako 40 koledníkov a navštívili viac ako 60 domov. 

Prispieť sa dalo následne ešte do pokladničiek, ktoré boli ponechané v kostoloch do 6. januára. 
Ste zvedaví koľko sa nám spoločne podarilo vyzbierať? Je to suma 2.900,- €. Za vašu štedrosť a 

otvorenosť srdca pre chudobných, Pán Boh zaplať! Vážime si vašu podporu a prijatie a tak môže byť Dobrá 
novina súčasťou našej farnosti už približne 25 rokov. 

Tohtoročná téma znie: "Zmeňme púšť na záhradu" - projekt ekologického farmárčenia. Zmena 
spôsobu života pre pastiersku komunitu Samburijcov v Keni. Chlapec Raila z Barsaloi, ktorý má 13 rokov, 
sa po vzore svojich rodičov rozhodol, že bude sadiť stromy a pomáhať v komunitných záhradách. 
Pastierske komunity Samburijcov sa tak podieľajú na boji proti hladu, klimatickej kríze či sociálnemu 
vylúčeniu žien. 

Viac informácií o projektoch, podpore, či iné nájdete na stránke www.dobranovina.sk. 
M.M. 


