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FARSKÉ OZNAMY (22.01.2023 – 29.01.2023) 
3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA 
 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
23.1.2023 

Pondelok 3. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

17:30 - detská 
 + Žofia Oštadnická (1. v.), 
Mária, František, Jozefovia 

*** 

UTOROK 
24.1.2023 

Sv. Františka Saleského, biskupa 
a učiteľa Cirkvi 
spomienka 

18:00 
+ Ferdinand a Justína 
Madleňák a Margita 

16:30 - detská 
+ Vendelín, Valéria a Ján 

STREDA 
25.1.2023 

OBRÁTENIE SV. PAVLA, 
APOŠTOLA, sviatok 

7:00 
+ Mária Kunochová  

(30. deň) a Jozef 
*** 

ŠTVRTOK 
26.1.2023 

Sv. Timoteja a Títa, biskupov 
spomienka 

18:00 
+ Lenka 

*** 

PIATOK 
27.1.2023 

Piatok 3. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Ján Kramarčík (1. v.) 

16:30 
BPZ pre Antona s rod. 

SOBOTA 
28.1.2023 

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza 
a učiteľa Cirkvi, spomienka  
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

18:00 
BPZ pre Jána 

*** 

NEDEĽA 
29.1.2023 

4. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
na úmysel kňaza 9:00 

+ Peter Socha a 
 Elena Madleňáková 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.22: vedúca p. Kramarčíková Helena. PBZ.  
3. Na kostol darovali z krstu Zuzany Bombjakovej 50,- €. PBZ 
4. Dnes slávime Nedeľu Božieho slova. V našej farnosti budeme poobede v Ťapešove čítať Evanjelium 

podľa Marka od 13:00 do 14:45 hod. a v Lokci Evanjelium podľa Lukáša od 13:30 do 16:30 hod. 
Všetkých vás pozývame sa započúvať do Božieho slova kedykoľvek počas vymedzeného času aspoň na 
pár minút. Kto však bude počúvať Sväté písmo aspoň pol hodiny môže získať úplné odpustky po 
splnení troch obvyklých podmienok (sv. prijímanie, spoveď, na úmysel Sv. otca)  

5. Pozývame vás na modlitbu ruženca každú nedeľu večer o 18:00 hod. v Pastoračnom centre.  
6. Adorácia bude vo štvrtok vo farskom kostole od 17:15 hod. do sv. omše. 
7. Nácvik spevu pre deti bude v Lokci v pondelok o 16:30 hod. v centre.  
8. Mariánske stretko pre deti bude v Ťapešove v utorok o 15:00 hod., v Lokci v sobotu o 14:00 hod. 
9. Do stredy 25. januára trvá Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V tieto dni osobitne prosme 

o jednotu kresťanov v modlitbách, obetách, pôstoch a pri sv. omšiach. 
10. 2. februára bude sviatok Obetovania Pána – Hromnice. V tento deň budú na predaj hromničné 

sviečky, ktoré si budete môcť zakúpiť pred sv. omšou a počas sv. omše si ich dať požehnať. V ponuke 
bude rovnaká veľkosť ako pred rokom. Cena sviečky bez obrázku bude 1,50 € a s obrázkom 2.- €.  



PÁN JE MOJE SVETLO A MOJA SPÁSA 
Vieš si predstaviť, aké vzrušujúce bolo pre Petra a jeho priateľov, že mohli nasledovať Ježiša a spolu 

s ním chodiť z jedného mesta do druhého? Často počúvali jeho kázanie, videli ho robiť veľa zázrakov, 
sledovali, ako sa ľuďom dramaticky mení život – nečudo, že zanechali svoje siete a stali sa jeho učeníkmi!  

Ako však vyzerali tie chvíle, keď naokolo nestáli zástupy – v tie dni, keď si Ježiš urobil voľno alebo 
keď prechádzali z jedného mesta do druhého? Aké boli tie dni „medzitým“?  

Pravdepodobne boli ešte vzrušujúcejšie! Boli to dni, keď mali učeníci Ježiša len pre seba. Mohli mu 
klásť otázky ohľadom toho, čo hlásal zástupom. Mohli ho požiadať, aby im vysvetlil svoje podobenstvá, 
mohli sa s ním modliť a na vlastnej koži zažiť nový vzťah s nebeským Otcom, o ktorom hovoril. Je možné, 
že práve tieto dni im skutočne zmenili život.  

V dnešnú Nedeľu Božieho slova oslavujeme moc a milosť obsiahnutú v Božom slove, vo Svätom 
písme. Toto slovo, ktoré počúvali učeníci deň čo deň, môže zmeniť aj nás. Môže nás potešiť, usvedčiť a 
pozdvihnúť nám srdce k nebu. Môže nás zraziť na kolená a priviesť k pokornému pokániu alebo nás 
postaviť na nohy a priviesť k radostnému zvelebovaniu Boha.  

Chceš vo svojom vnútri zakúsiť pôsobenie živého Božieho slova? Napodobňuj apoštolov. Tráv čas 
spolu s Ježišom a ponor sa do jeho slova. Pýtaj sa ho na to, čo čítaš, a s modlitbou počúvaj, čo ti odpovedá. 
Vyžaduje si to čas, trpezlivosť a vytrvalosť, ale odmena stojí za to. Tak ako apoštoli, aj ty spoznáš Ježišovu 
lásku, ktorá trvá naveky, a jeho milosrdenstvo, ktoré je nekonečné! 

„Príď, Pane, a prihovor sa mi dnes slovami života!“        
       zdroj: Slovo medzi nami 

 
ČO SÚ ODPUSTKY A MOŽNOSTI ICH ZÍSKANIA – 3. časť 

Asi najznámejším obdobím, kedy je možné získať dar plnomocných odpustkov, sú prvé 
novembrové dni. Odpustky v ,,dušičkovom” čase je možné získať len pre duše v očistci na spôsob 
príhovoru, nie pre seba. Dajú sa získať buď v dňoch od 1. do 8. novembra pri nábožnej návšteve cintorína 
spojenej s modlitbou za zosnulých, aj keď len vnútornou. V deň spomienky všetkých verných zosnulých, 
čiže 2. novembra je úplné odpustky možné získať pri návšteve kostola alebo kaplnky spojenej s modlitbou 
Otče náš a Verím v Boha. 

V deň výročia posviacky Lateránskej baziliky, ktorý slávime 9. novembra je možné získať úplné 
 odpustky pri nábožnej návšteve katedrálneho chrámu spojenej s modlitbou Otče Náš a Verím v Boha. 

Úplné odpustky sa v deň slávnosti Krista Kráľa udeľujú veriacemu, ktorý verejne recituje text 
zasvätenia ľudstva Kristu Kráľovi (Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia..). 

Taktiež je možné získať úplné odpustky v posledný deň v kalendárneho roka. Získava ich veriaci, 
ktorý sa zúčastní v kostole alebo kaplnke verejnej recitácie alebo spevu hymnu Te Deum, aby tak 
poďakoval Bohu za všetky dobrodenia, ktoré dostal v uplynulom roku. 
Plnomocné odpustky, ktoré je možné získať pri určitých udalostiach 

Úplné odpustky môže získať ten, kto prvý krát pristupuje k eucharistii alebo sa nábožne 
zúčastňuje na prvom svätom prijímaní iných veriacich; ten kto sa nábožne sa zúčastní na eucharistickej 
procesii alebo slávnostného obradu na záver eucharistického kongresu, tomu to v deň výročia svojho 
krstu obnovuje svoje krstné sľuby. Taktiež ich môže získať kňaz, ktorý pri dvadsiatom piatom, 
päťdesiatom, šesťdesiatom a sedemdesiatom výročí svojej vysviacky obnoví pred Bohom predsavzatie 
verne plniť povinnosti svojho stavu; biskup, ktorý pri dvadsiatom piatom, štyridsiatom a päťdesiatom 
výročí svojej vysviacky obnoví pred Bohom predsavzatie verne plniť povinnosti svojho stavu a veriacim, 
ktorí sa nábožne zúčastnia na slávení výročnej svätej omše. 

Taktiež je možné získa úplné odpustky pre kňaza, ktorý slúži svoju prvú svätú omšu za prítomnosti 
ľudu a veriacim na nej zúčastneným. Platí to len pre úplne prvú slávenú svätú omšu za prítomnosti ľudu. 

Zasvätenie rodín – udeľujú sa plnomocné odpustky členom rodiny v deň, keď sa po prvý krát koná 
– pokiaľ je to možné, v prítomnosti kňaza alebo diakona – zasvätenie tejto rodiny Najsvätejšiemu srdcu 
Ježišovmu alebo Svätej rodine, teda Ježišovi, Márii a Jozefovi. Pritom je potrebné recitovať právoplatne 



schválenú modlitbu pred obrazom Najsvätejšieho srdca alebo Svätej rodiny. Pri účasti na duchovných 
cvičeniach sa udeľujú úplné odpustky veriacemu, ktorý sa nábožne zúčastní aspoň trojdňových 
duchovných cvičení. 

Cirkev taktiež udeľuje úplné odpustky pri dňoch zameraných k určitému náboženskému 
cieľu, tieto sa  udeľujú veriacemu, ktorý v niektorý z dní, ktoré sú všeobecne zasvätené k sláveniu určitého 
náboženského cieľa (napríklad modlitieb za duchovné povolania, špeciálnej pastoračnej služby o chorých a 
postihnutých, na pomoc mladým k posilneniu ich viery a úsilia o  svätý život…), sa nábožne zúčastní 
príslušných obradov. Dar odpustkov so sebou nesú aj ľudové misie, ak veriaci počúva počas ľudových 
misií niektoré kázne a zúčastní sa ich slávnostného ukončenia. 

Kvôli podpore úcty k novým svätým a blahoslaveným sa udeľujú raz úplné odpustky veriacemu, 
ktorý nábožne navštívi kostol alebo kaplnku, v ktorom sa počas prvého roku od beatifikácie alebo 
kanonizácie koná slávnostná bohoslužba k úcte týchto svätých alebo blahoslavených a pomodlí sa tam Otče 
náš a Verím v Boha (Krédo). 

Odpustkami sú obdarené aj momenty dôležité pre partikulárnu cirkev ako pastoračná vizitácia a 
diecézna synoda. Udeľujú sa jedenkrát úplné odpustky veriacemu, ktorý sa v priebehu pastoračnej 
vizitácie zúčastní posvätného zhromaždenia, ktorému predsedá vizitátor. A udeľujú sa jedenkrát úplné 
odpustky veriacemu, ktorý počas konania diecéznej synody nábožne navštívi kostol, v ktorom sa konajú 
zasadania a pomodlí sa tam Otče náš a Krédo. 

Viacero možností získať úplné odpustky je spojených s návštevou posvätných miest, pri návšteve 
týchto miest v stanovených dňoch je potrebné pripojiť modlitby Otče náš a Krédo. Dajú sa získať v dňoch 
titulárnych slávnosti: menších bazilík, katedrálnych chrámov, v svätyni, ktorú kompetentná autorita zriadila 
ako medzinárodnú, národnú alebo diecéznu a vo farskom kostole. Veriacemu sa dáva možnosť zvoliť si 
jeden deň v roku, kedy môže získať úplné odpustky v bazilike menšej a vo svätyni, ktorú kompetentná 
autorita zriadila ako medzinárodnú, národnú alebo diecéznu. V tejto svätyni ich môže veriaci získať vždy, 
keď sa zúčastní na spoločnej púti, ktorá sa koná na tomto mieste. Odpustkami je obdarený aj  kostol alebo 
oltár v deň ich posviacky a kostol alebo kaplnka inštitútu zasväteného života alebo spoločnosti 
apoštolského života v deň liturgickej oslavy ich zakladateľa. Rovnako sa udeľujú úplné odpustky 
veriacemu, ktorý sa v stanovený deň zúčastní liturgie v  niektorom zo stacionálnych  kostolov. 

Najznámejším pápežským požehnaním, s ktorým sa stretávame, je požehnanie Urbi et Orbi (mestu 
a svetu) udeľované Najvyšším Veľkňazom. Pápež ho tradične udeľuje vo sviatok Narodenia Pána a na 
Veľkonočnú nedeľu. Plnomocné odpustky môžu získať nielen veriaci, ktorí sa ho osobne zúčastnia, ale aj 
tí, ktorí z rozumných dôvodov nie sú fyzicky prítomní na posvätných obradoch a sledujú ich priebeh s 
nábožnou mysľou prostredníctvom televízneho, rozhlasového alebo internetového prenosu. 

Pápežské požehnania spojené s plnomocnými odpustkami majú možnosť udeliť aj biskupi alebo 
eparchovia vo vlastnej diecéze alebo eparchii a to tri krát do roka pri slávnostiach alebo sviatkoch podľa 
vlastného výberu, aj keby pri svätej omši iba koncelebrovali.  K tomuto ustanoveniu Apoštolská 
Penitenciária pridala ešte jednu možnosť a to v prípade konkatedrál, ktoré boli kedysi katedrálami, ale v 
dôsledku zlučovania diecéz nimi už nie sú.  V týchto chrámoch je možné udeliť najviac jeden krát v roku 
v deň výročia slávnosti, ktorá bude určená biskupmi, pápežské požehnanie spojené s plnomocnými 
odpustkami. 

Taktiež ho môžu udeliť patriarchovia na jednotlivých miestach, a to aj v exempciách, v kostoloch 
svojho rítu na území vlastného patriarchátu aj mimo neho a taktiež kdekoľvek pre veriacich svojho rítu tri 
krát do roka a mimo toho vtedy, keď nastane pre veriacich nejaká okolnosť náboženskej povahy, ktorá pre 
dobro veriacich vyžaduje plnomocné odpustky. Táto právomoc prislúcha aj všetkým arcibiskupom. 

Pápežské požehnanie spojené s plnomocnými odpustkami sa udeľuje na konci svätej omše namiesto 
zvyčajného požehnania, pričom má slávnostnú formulu zakončenú slovami: ,,Na príhovor svätých 
apoštolov Petra a Pavla nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn + i Duch Svätý. R. Amen.“ 

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

 



NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA 
Pápež František apoštolským listom „Aperuit illis“ z roku 2020 ustanovil pre celú Cirkev, že Tretia 

nedeľa v období cez rok bude slávená ako Nedeľa Božieho Slova. Zmysel slávenia takejto nedele naznačil 
pápež už v závere Roku milosrdenstva: má pomôcť pochopiť „nevyčerpateľné bohatstvo, ktoré pochádza z 
trvalého dialógu Boha s jeho ľudom“ (apoštolský list Misericordia et misera, 7). Božie slovo je prameňom 
všetkého života ako pripomína evanjelista Ján v prológu (Jn 1,4) a preto ho nutne potrebujeme. Jeho plnosť 
nachádzame v Božom synovi, Ježišovi Kristovi, ktorý je dokonalou komunikáciou Boha (porov. Hebr 1,1). 
A kde inde poznávame jeho tvár tak pravdivo ako v evanjeliách? Práve ony, no v konečnom dôsledku 
„všetky texty [Písma] hovoria… o Kristovi“ (Aperuit illis, 7), a tak si napísané Božie slovo zasluhuje našu 
pozornosť. Nedeľa Božieho Slova nám má pomôcť aby sme „cítili vďačnosť za tento veľký dar, no zároveň 
záväzok žiť podľa neho v každodennom živote a zodpovednosť dôsledne o ňom svedčiť“ (Aperuit illis, 2). 

Načasovanie slávenia má tiež svoj zmysel. Nedeľu Božieho Slova slávime v období, „keď sme 
pozvaní posilňovať svoje vzťahy so židmi a modliť sa za jednotu kresťanov“ (Aperuit illis, 3). Nesie 
ekumenický význam i poukaz na skutočné svetlo na ceste objavovania vzájomnej jednoty. 
A čo pre nás konkrétne znamená „sláviť“ Nedeľu Božieho Slova? Pápež ponúka vo svojom liste niekoľko 
podnetov. Prvým je nepochybne zviditeľnenie knihy Písma, napísaného Božieho slova, prostredníctvom 
„intronizácie“. To značí dať Písmu čestné miesto v sakrálnom priestore, aby sme slovo „mali na očiach“ 
a poskytovali mu podobne čestné miesto v našom vnútri. Nemusí to ale platiť len o chráme. 
 Domov každého z nás sa môže stať priestorom, kde bude kniha Písma zaujímať dôstojné a viditeľné 
miesto. Bude pripomienkou, aby sme ju častejšie vzali do rúk a čítali. Presne to pripomína pápež, keď 
hovorí v liste o význame „jej každodenného čítania, hlbšieho poznania a tiež modlitby so Svätým písmom“ 
(Aperuit illis, 3). Počas sv. omše počúvame Božie slovo, no neraz sú to len krátke úryvky. Celistvejšie 
osobné čítanie – alebo spolu s blízkymi – môže pomôcť objaviť širšie súvislosti, väčšmi sa zblížiť 
s Ježišom, čerpať inšpiráciu pre modlitbu i útechu. Teda rozvíjať familiaritu s Písmom. 

Samozrejme, tá nedeľa nemá byť iba jediným výnimočným dňom v roku, keď si uvedomíme 
význam Božieho slova. Skôr sa má stať dňom, ktorý nás – obrazne povedané – „naštartuje“ k obnove 
vzťahu k Božiemu slovu, a k Písmu zvlášť. 
autor: P. Marek Vaňuš SVD           zdroj: verbisti.sk 

 
MODLITBA PRED ČÍTANÍM SVÄTÉHO PÍSMA 

Nebeský Otče, s vierou beriem do rúk Sväté písmo. Verím, že obsahuje slová, ktoré mi majú byť 
svetlom na životnej ceste. 
     Bože Duchu Svätý, ty si vnukol svätopiscom, čo majú napísať; prosím ťa, pomáhaj mi pochopiť 
všetky tieto slová a daj mi silu podľa nich žiť. 

Pane Ježišu, dvom emauzským učeníkom horelo srdce, keď si im vysvetľoval Písmo. Rozohrej aj 
moje srdce láskou k tebe, keď budem čítať Sväté písmo, a daj, nech ťa stále hlbšie poznám. 

Svätý Cyril a Metod, vy ste prví preložili Sväté písmo do reči našich predkov. Vyproste mi lásku 
k Svätému písmu a odhodlanosť stvárňovať podľa neho celý môj život. 
  

MODLITBA PO ČÍTANÍ SVÄTÉHO PÍSMA 
Bože Duchu Svätý, ďakujem ti, že si ma viedol pri čítaní Svätého písma. 
Verím, že Ježiš Kristus je PRAVDA. Posilňuj ma v tejto viere 
Verím, že Ježiš Kristus je CESTA. Pomôž mi zachovávať všetky jeho slová a nasledovať jeho 

príklad. 
Verím, že Ježiš Kristus je ŽIVOT. Uč ma s úctou a láskou často prijímať sväté sviatosti na udržanie 

a zveľadenie Božieho života vo mne. 
Panna Mária, nech na tvoj príhovor a podľa tvojho príkladu vždy ochotne prijímam a v srdci 

zachovávam každé slovo, ktoré pochádza od Boha. 


