
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 (29.01.2023 – 05.02.2023) 
4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
30.1.2023 

Pondelok 4. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

17:30 - detská 
 + Helena, Augustín, Ján a 

Mária 
*** 

UTOROK 
31.1.2023 

Sv. Jána Bosca, kňaza 
spomienka 

18:00 
BPZ pre členov ruže 

sv. Jána Bosca  

16:30 - detská 
BPZ pre rodinu č. 196 

STREDA 
1.2.2023 

Streda 4. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Ján a Angela Zábel a deti 

*** 

ŠTVRTOK 
2.2.2023 

OBETOVANIE PÁNA 
sviatok 
Prvý štvrtok v mesiaci. 

18:00 
+ Helena Buknová a rod. 

Jaššová 

16:30 
BPZ pre modliace sa 

rodiny 

PIATOK 
3.2.2023 

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka 
ľub. spomienka 
Prvý piatok v mesiaci. 

18:00 
+ Terézia a Jozef Kurta a 

deti 

16:30 
+ z rod. Stercula a Slovík 

SOBOTA 
4.2.2023 

P. Márie v sobotu, ľub. spomienka; 
Prvá sobota v mesiaci. 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

18:00 
+ Anton a Helena Borovčík 

*** 

NEDEĽA 
5.2.2023 

5. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
na úmysel kňaza 

9:00 
na úmysel kňaza 

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.23: vedúca p. Maťašová Vladka. PBZ.  
3. Na kostol darovali z krstu Patrika Slovíka 50,- €. PBZ 
4. Pozývame vás na modlitbu ruženca každú nedeľu večer o 18:00 hod. v Pastoračnom centre.  
5. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme takto: 

 Lokca: pondelok od 16:30 hod.; streda od 17:00 hod.; štvrtok a piatok od 16:00 hod.;  
 Ťapešovo: utorok, štvrtok a piatok od 15:30 hod. 

6. Sviatosť Oltárna bude vyložená na adoráciu v Lokci vo štvrtok od 16:00 hod. do sv. omše 
a v Ťapešove v piatok od 15:30 hod. do sv. omše. 

7. Chorých navštívim: 
 Lokca: štvrtok od 9:00 hod. ulice nad hl. cestou; piatok od 9:00 hod. ulice pod hl. cestou; 
 Ťapešovo: streda od 9:00 hod. 

8. Fatimská pobožnosť bude v sobotu v Lokci po večernej sv. omši o 18:45 hod. 
9. Nácvik spevu pre deti bude v Lokci v pondelok o 16:30 hod. v centre.  
10. Mariánske stretko pre deti bude v Ťapešove v utorok o 15:00 hod. 
11. Združenie mariánskej mládeže pozýva deti na Deň radosti v sobotu 4.2. od 14:00 do 16:00 hod. do 

telocvične v Lokci. Pre deti sú pripravené hry, súťaže, tance, modlitby a zábava. 



12. Vo štvrtok je sviatok Obetovania Pána – Hromnice. Pri svätých omšiach budeme požehnávať 
sviece. V tento deň budú na predaj hromničné sviečky, ktoré si budete môcť zakúpiť pred sv. omšou 
a počas sv. omše si ich dať požehnať. Cena sviečky bez obrázku bude 1,50 € a s obrázkom 2.- €.  
Hromničná svieca je svätenina (teda prináša B. požehnanie) a má patričné miesto pri osobných 
i spoločných modlitbách v rodine, spoločnom nedeľnom obede, pri búrlivom počasí, v čase choroby 
a pri umierajúcom. Mala by horieť v domácnosti každý deň.  

13. V piatok, na spomienku sv. Blažeja, sa po sv. omšiach bude konať požehnanie hrdla.  
14. Dnešná posledná januárová nedeľa je venovaná Katolíckej univerzite v Ružomberku. List rektora 

Katolíckej univerzity si nájdete v malých oznamoch. 
15. V Ťapešove sa v sobotu 4.2. sa o 17:00 hod. uskutoční v sále kultúrneho domu koncert, v ktorom 

vystúpia Marek Bednár a Michaela Papajová. Vstupné je 10,- €. Predpredaj vstupeniek  na OÚ 
v Ťapešove. 

16. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva všetkých mladých nad 15 rokov na spoločný výstup 
na Téryho chatu, ktorý sa uskutoční v sobotu 11. februára. Viac informácii sa dozviete na webstránke 
komisia.sk alebo na plagáte na výveske. 

 
LIST REKTORA NA NEDEĽU KATOLÍCKEJ UNIVERZITY  

29. JANUÁRA 2023 
Štúdium na  Katolíckej univerzite v Ružomberku nie je prechádzka ružovou záhradou. Toto nie sú 

naše slová, ale pochádzajú od našich študentov. Naposledy od absolventky manažmentu Martiny 
Pulmanovej, ktorá v roku 2022 zvíťazila v Národnej cene za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 
v kategórii najlepšia diplomová práca. 

Martina spomína: „Štúdium na KU mi dalo do života veľa. Formovalo ma to pre svet, čo ma čakal 
tam „vonku“. Až teraz spätne si uvedomujem, čo všetko som sa naučila. V prvom rade mi to dalo veľmi 
veľa vedomostí a teoretických poznatkov, ktoré sa snažím každodenne prepájať s mojou prácou. No 
podstatné je, že som sa naučila byť trpezlivá, odvážna, pokorná, empatická a dobrosrdečná. Naučila som sa 
vychádzať zo svojej komfortnej zóny, neustále hľadať zmeny, a tak sa malými krokmi posúvať vpred. 
Pamätám sa, ako pedagógovia neustále kládli dôraz na úctu, pokoru, rešpekt a rodinnú atmosféru. Myslím 
si, že práve toto sú prednosti alma mater, ktorými sa Katolícka univerzita líši od ostatných.“ 

Počuť takéto slová od našej absolventky je našou najlepšou vizitkou. Katolícka univerzita v 
Ružomberku ponúka kvalitné vzdelanie a pestrý študentský život v srdci Slovenska. Svojím poslaním 
formovať nielen mysle, ale aj srdcia mladých, je unikátna. Prijmite naše pozvanie pridať sa k nám 
a vykročiť na cestu ľudského a odborného dozrievania.    

Jaroslav Demko, rektor KU v Ružomberku 

 
BLAHOSLAVENÍ CHUDOBNÍ V DUCHU,  
LEBO ICH JE NEBESKÉ KRÁĽOVSTVO. 

Keby ťa niekto nazval tichým, považoval by si to za kompliment alebo urážku? Označujú ťa za 
pokorného a trpezlivého, alebo za príliš poddajného a slabého?  

V dnešnom evanjeliu Ježiš tichých nazýva „blahoslavenými“, takže tým zjavne myslel, že o tichosť 
sa určite oplatí usilovať. O sebe tiež povedal, že je „tichý a pokorný srdcom“ (Mt 11, 29). A skutočne taký 
bol: bol poddajný, no len vôli svojho nebeského Otca.  

Presne to znamená byť tichý: podriadiť svoju vôľu Božej vôli. Takáto tichosť si vyžaduje silu, nie 
slabosť, a vyžaduje si aj ochotu dôverovať Otcovi a poslúchať ho.  

V dnešnom prvom čítaní z Knihy proroka Sofoniáša vidíme, že jeruzalemskému ľudu 
pravdepodobne chýbala práve takáto tichosť. Severné kráľovstvo Izraela dobyli Asýrčania len jednu či dve 
generácie pred tým, ako Sofoniáš napísal tieto slová. Podobný osud čakal aj Južné kráľovstvo, pretože 
uctievali iných bohov a nedodržiavali Pánove prikázania.  



A kto mal prežiť „deň Pánovho hnevu“ (Sof 2, 3)? Iba „zvyšok“ ľudu, tá „pokorná a chudobná“ 
hŕstka, ktorá dodržiavala Božie zákony a usilovala sa o „spravodlivosť“ a „pokoru“ (2, 3; 3,12). Oni mali 
byť požehnaní pre svoju ochotu byť pokorní pred Pánom.  

A tak to bude aj s nami. Ak sa budeme pridržiavať Božích prikázaní, zostaneme slobodní od hriechu, 
aj keď nás vášne a túžby budú tlačiť opačným smerom. Keď budeme hľadať Pánovu vôľu vo všetkom, čo 
robíme – najmä keď budeme stáť pred dôležitým rozhodnutím –, budeme sa cítiť pokojní a istí, že ideme 
po správnej ceste.  

V ktorej oblasti je pre teba ťažké podriadiť sa Pánovi? Kajaj sa a pros o milosť odovzdať mu ju. A 
hoci požehnanie neuvidíš hneď, ver, že príde tak, ako to Ježiš prisľúbil. 

„Pane, pomôž mi byť ako ty – tichý a pokorný srdcom.“ 
       zdroj: Slovo medzi nami 

 
FORMAČNÉ STRETNUTIE ANIMÁTOROV 

V dňoch 13. až 15. januára sa v našej farnosti uskutočnilo už štvrté stretnutie animátorskeho kurzu, 
ktorý vedie páter Ondrej Skočík, CM a na ktorom sa zúčastnili mladí zo Združenia mariánskej mládeže z 
Oravy. Na tomto stretnutí prebieha formácia a príprava budúcich animátorov, ktorí chcú pracovať s deťmi, 
ale hlavne rásť vo viere a láske k našej nebeskej Matke. Pomedzi prednášky mali budúci animátori 
možnosť aj zašportovať si a zatancovať, a tak využiť naplno ich spoločný čas :) 

Súčasťou animakurzu bolo aj regionálne stretnutie mladých zo ZMM zo stredného Slovenska. 
Spoločne zhodnotili predchádzajúci rok a naplánovali nové aktivity či podujatia, ktoré sa uskutočnia už v 
tomto roku. Počas stretnutia k nám zavítala TV Lux a natočila zaujímavú reportáž. 

Tentokrát bol animátorský kurz trochu iný, pretože mladí z Lokce a Ťapešova, ktorí túžili vstúpiť do 
Združenia mariánskej mládeže, boli v sobotu počas večernej sv. omše vo farskom kostole prijatí do ZMM a 
počas zasvätenia sa Panne Márii dostali zázračnú medailu 12 čakatelia na bielej stuhe a 3 členovia na 
modrej stuhe. Všetkým mladým vyprosujeme, aby sa neustále držali Panny Márie a s ňou kráčali za 
Kristom :)               K.J. 



 


