
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 (01.01.2023 – 08.01.2023) 
SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
2.1.2023 

Sv. Bazila Veľkého a Gregora 
Naziánzskeho, biskupov a učiteľov 
Cirkvi, spomienka 

18:00 
 + z rod. Dulík a Skyčák 

*** 

UTOROK 
3.1.2023 

Najsvätejšieho mena Ježiš 
ľub. spomienka 

18:00 
+ Mária Baláková 

(30. deň) 

16:30 
+ Peter Papaj (30. deň) 

STREDA 
4.1.2023 

Streda vo Vianočnom období,  
féria 

7:00 
BPZ pre súrodencev z rod. 

Feja 
*** 

ŠTVRTOK 
5.1.2023 

Štvtok vo Vianočnom období,  
féria; Prvý štvrtok v mesiaci. 
Večerná sv. omša je z nasl. slávnosti. 

18:00 
+ z rod. Rabčan a 

Madleňák 
*** 

PIATOK 
6.1.2023 

ZJAVENIE PÁNA 
PRIKÁZANÝ SVIATOK 

 
Prvý piatok v mesiaci. 

7:30 
+ z rod. Rončák a Lokaj 9:00 

BPZ pre rod. Rypákovú a 
Bohuckú 10:30 

BP pre ľud farnosti 

SOBOTA 
7.1.2023 

Sobota po Zjavení Pána 
féria; Prvá sobota v mesiaci. 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

7:00 
+ Mária Lipničanová 

*** 

NEDEĽA 
8.1.2023 

DRUHÁ NEDEĽA  
PO NARODENÍ PÁNA 

KRST KRISTA PÁNA 

7:30 
na úmysel kňaza 9:00 

+ Jozef a Ľudmila Hurák a 
rodičia 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. 19: vedúca p. Sitáriková Anna. PBZ.  
3. Na kostol darovali malí koledníci z Ťapešova, z pohrebu Márie Kunochovej, z krstu Ameli Bartošovej, 

Alice Fendekovej, Jakuba Kulašiaka všetci po 50,- €. PBZ 
4. Požehnanie domov (koleda) v Ťapešove bude v sobotu od 9:00 hod z horného konca podľa rozpisu, 

ktorý nájdete na nástenke alebo webstránke farnosti. 
5. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme takto: 

 Lokca: štvrtok od 17:00 hod.  
 Ťapešovo: utorok 16:00 hod. 

6. Prispieť na Dobrú novinu môžete ešte do 6. januára do pokladničiek v kostoloch.  
7. V piatok 6.1. na slávnosť Zjavenia Pána budeme pri všetkých sv. omšiach požehnávať vodu. 
8. 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.  



9. V sobotu 31. decembra (včera) zomrel emeritný pápež Benedikt XVI. Pohreb emeritného pápeža 
bude vo štvrtok 5. januára o 9:30 hod. Na Slovensku sa v tento deň o 11:00 hod. rozozvučia zvony ako 
gesto duchovnej spoluúčasti z odchodu bývalého Petrovho nástupcu. 

 

BOŽE, BUĎ NÁM MILOSTIVÝ A ŽEHNAJ NÁS.  
Dnešnou slávnosťou Panny Márie Bohorodičky si uctievame nielen Pannu Máriu, ale predovšetkým 

Božieho Syna Ježiša, ktorý skrze ňu prišiel na svet.  
Na prvý pohľad sa nám môže zdať zvláštne, že dnešné evanjelium zachytáva pastierov, ktorí sa 

prišli pokloniť narodenému Ježišovi a cestou domov chválili Boha. No Mária by si určite priala, aby sme 
spievali piesne chvál spolu s nimi. Mária totiž v každej situácii vedie ľudí k uctievaniu svojho Syna, ktorý 
ich prišiel spasiť.  

V každej dobe sa Mária usiluje viesť všetkých ľudí k Ježišovi a povzbudzuje ich, aby ho chválili a 
oslavovali. Práve to chce urobiť teraz na prahu nového roku aj pre nás. Ona vie, že máme veľa dôvodov, 
aby sme chválili jej Syna. Môžeme ho velebiť za to, že sa stal človekom, že nás naučil modliť sa, že sa na 
kríži obetoval, aby nás spasil. Môžeme ho chváliť aj za to, že nám zoslal svojho Ducha Svätého, a urobil 
nás Božími deťmi. Dôvodov na oslavu Ježiša je nekonečne veľa!  
 Na rok 2023 si daj predsavzatie, že budeš Ježiša viac chváliť. Možno je pre teba ťažké zahrnúť 
chválu do svojich každodenných modlitieb, najmä ak na to nie si zvyknutý. Možno nevieš nájsť vhodné 
slová. Začni napríklad tým, že budeš Ježišovi ďakovať za všetko, čím ťa požehnáva. Môžeš ho chváliť aj za 
to, že ti odpúšťa hriechy. A napokon sa raduj aj z toho, že ťa miluje vernou a nekonečnou láskou.  

Keď začleníš do svojich modlitieb chválu, môžeš prosiť Pannu Máriu, Božiu Matku a zároveň svoju 
Matku, o pomoc. Keď budeš velebiť Pána (Lk 1, 46 – 55), môžeš sa inšpirovať jej chválospevom, 
Magnifikatom. Buď si istý, že Panna Mária chváli Ježiša spolu s tebou – po celý rok!  
 „Moja duša ťa velebí, Pane! Môj duch jasá v tebe, Spasiteľ môj!“  

              zdroj: Slovo medzi nami 
 

BUDÚ SA TI KLAŇAŤ, PANE, VŠETKY NÁRODY SVETA 
Len si predstav, akú náročnú cestu podnikli mudrci. Ak skutočne prišli z Perzie, ako sa domnieva 

väčšina odborníkov, museli prejsť viac než tisícpäťsto kilometrov. To znamenalo štyri mesiace putovania. 
Ak po celý čas cestovali s darmi – zlatom, kadidlom a myrhou –, iste boli na cestách lákavým terčom pre 
zbojníkov a lupičov. Okrem toho na nich vplývali aj vonkajšie okolnosti: „cesty tajomné a počasie drsné“, 
ako to vyjadril básnik Thomas Stearns Eliot. Čo myslíš, koľkokrát boli v pokušení otočiť sa a vrátiť sa 
domov?  

A aby toho nebolo málo, keď prišli do Jeruzalema, zistili, že „novonarodený židovský kráľ“ (Mt 2, 
2) sa tam nenachádza. Museli ísť do Betlehema a „dôkladne sa vypytovať“ na dieťa tam (2, 8).  

Sú pre nás vzorom vernosti a vytrvalosti! Pritom to boli pohania, ktorí ani neuctievali Boha Izraela!  
Na svojej vlastnej ceste k Ježišovi nasledujme príklad prvých pohanov klaňajúcich sa Pánovi, 

ktorých dnes oslavujeme.  
Keď sa ti cesta učeníctva bude zdať príliš tajomná a počasie príliš drsné, spomeň si na mudrcov, 

ktorí putovali zdanlivo nekonečnou púšťou s odhodlaním dostať sa k Ježišovi. 
 Keď ťa budú chcieť diablove lži alebo lákadlá sveta olúpiť o vieru, predstav si mudrcov, ako strážili 

svoje dary.  
Keď zistíš, že cesta k svätosti je dlhšia, ako si predpokladal, alebo sa vydáva nečakaným smerom, 

spomeň si na mudrcov, ako išli až do Betlehema, aby našli malého Ježiša.  
Mudrci sa „nesmierne zaradovali“, keď našli Pána (Mt 2, 10). Aj tvoja vytrvalosť bude podobne 

odmenená hlbokou radosťou, prameniacou z poznania prekypujúcej Ježišovej lásky. Táto cesta rozhodne 
stojí za námahu!  

„Pane Ježišu, pomáhaj mi vytrvať, aby som uzrel tvoju slávu!“ 
              zdroj: Slovo medzi nami 



BOHORODIČKA PANNA MÁRIA 
Výraz „Bohorodička“ sa síce vo Sv. písme nenachádza, no na viacerých miestach sa píše o Panne 

Márii ako o tej, ktorá porodila Božieho Syna. Pomenovanie Bohorodička nachádzame v 3. storočí v spisoch 
sv. Otcov ako u sv. Gregora Nazianzského, sv. Gregora Nyssenského, sv. Cyrila Alexandrijského, sv. 
Ignáca Antiochijského a ďalších. Ako dogmu, čiže ako článok viery bolo toto tajomstvo vyhlásené na 
cirkevnom sneme (koncile) v Efeze v roku 431 a neskôr aj v Carihrade v roku 555. Konciloví otcovia v 
Efeze prijali uznesenie, že Panna Mária je Bohorodičkou (grécky Theotókos) a že v Kristovi sú zjednotené 
dve prirodzenosti – božská i ľudská. Súčasne odsúdili blud carihradského patriarchu Nestória, ktorý hlásal, 
že Panna Mária bola matkou Krista ako človeka, nie Boha. 

V lone Panny Márie sa vyvinulo Ježišovo ľudské telo podľa biologických zákonov. Bolo počaté z 
Ducha Svätého. No vieme, že Boží Syn žil už od večnosti ako druhá Božská osoba. Tento Boží Syn si 
zobral ľudské telo z Márie Panny a stal sa aj človekom. Panna Márie je Bohorodička a Ježiš Kristus je 
Bohočlovek. Panna Mária mu poskytla teda ľudské telo. V kristologickom výklade žalmov sa stretávame s 
Pannou Máriou, poeticky opísanou ako Sväté mesto (Sion), ktoré má vznešeného Obyvateľa (napr. Ž 48, 
87, 132 a iné). Pán Ježiš naozaj u nej deväť mesiacov pred narodením býval, aby mohol prísť na svet ako 
človek. 

Aj Druhý vatikánsky koncil venoval Bohorodičke Panne Márii veľkú pozornosť. Celá VIII. kapitola 
hlavnej vieroučnej konštitúcie sa hovorí práve o nej. Koncil potvrdil doterajšie učenie a povzbudzuje 
všetkých, aby mali čím väčšiu úctu k tej, ktorá priviedla na svet samého Boha. Boh prišiel na svet skrze ňu 
a my sa tiež cez ňu najľahšie dostaneme k Bohu. Nazývame ju Kráľovnou vesmíru, Kráľovnou anjelov a 
má ešte mnoho iných prívlastkov. Z toho vidno, že aj sám Boh ju zahŕňa osobitnou priazňou a jej príhovor 
je naozaj mocnou modlitbou, ktorá dokáže vyprosiť veľké milosti. Nenadarmo sa konajú mnohé známe 
mariánske pobožnosti, ako ruženec, litánie, večeradlo a podobne. Toto všetko je praktickým vyjadrením 
starej latinskej vety „Per Mariam ad Iesum“ (cez Máriu k Ježišovi). 

 
ZJAVENIE PÁNA – TRAJA KRÁLI 

Sviatok Zjavenia Pána alebo Troch kráľov sa v Cirkvi slávi oddávna. Na Východe sa v tento deň 
slávili Vianoce, čo doteraz je aktuálne u pravoslávnych veriacich. No v Západnej Cirkvi sa Narodenie Pána 
slávilo 25. decembra, a tak na dnešný deň sa slávi chvíľa, keď sa Kristus dal poznať ako Boží Syn 
mudrcom od východu a cez nich vlastne všetkým národom, keďže mudrci neboli židovského pôvodu, boli 
pohania. Okrem tohto zjavenia si na Východe pripomínajú – a tieto skutočnosti uvádza aj Liturgia hodín 
západného obradu – ďalšie dve zjavenia Pána: Ježišov krst, keď sa Duch Svätý v podobe holubice vzniesol 
nad Ježiša a z neba zaznelo Otcovo svedectvo o Ježišovi; a prvý Ježišov zázrak – premenenie vody na víno 
v Káne Galilejskej, o ktorom evanjelista Ján píše, že Ježiš „zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v 
neho“ (Jn 2,1-11). 

O troch kráľoch sa píše vo Sv. písme ako o mudrcoch, ktorí prichádzajú od východu. Pochádzali 
možno z Perzie alebo z Médie, možno z Chaldejska alebo z Arábie. Zaoberali sa prírodnými vedami, najmä 
skúmaním hviezd. Požívali ešte väčšiu úctu ako králi, keďže obyčajne boli radcami kráľov a ich činnosť 
bola zahalená rúškom tajomstva. Z evanjelistov hovorí o nich akurát Matúš (2. kap.). O ich počte sa však 
nezmieňuje, nevieme, koľko ich bolo. Číslo tri je tiež záležitosť tradície a nie je potvrdené. Možno to 
vzniklo na základe troch darov, ktoré sa spomínajú v evanjeliu – zlato, kadidlo a myrha. Tiež mená Gašpar, 
Melichar a Baltazár pochádzajú až z 12. storočia, kedy ich tak pomenovali na parížskej univerzite. Nič viac 
nevieme povedať ani o hviezde, ktorá sa spomína v evanjeliu a ktorá ich priviedla až do Betlehema. 
Existujú rôzne dohady a aj v súčasnosti sa rozvíjajú viaceré teórie. 

Keď teda mudrci prišli do Jeruzalema, vypytovali sa na novonarodeného židovského kráľa. Príchod 
mudrcov nemohol ostať nepovšimnutý, spôsobili rozruch v celom meste. Sám Herodes, ktorý tam bol vtedy 
kráľom, si ich dal zavolať a vyzvedal od nich do podrobností, čo tam hľadajú. Herodesovi radcovia mu 
potvrdili, že v meste Betleheme sa má narodiť prisľúbený vykupiteľ, Boží Syn, kráľ. Herodes potom 
mudrcom prikázal, aby mu oznámili, keď ho nájdu, kde sa nachádza, aby sa mu mohol aj on pokloniť. Bola 



to lož, lebo ho chcel zavraždiť, bál sa o svoj trón. Mudrci našli dieťa aj s rodinou. Matúš píše, že vošli do 
domu, zdá sa teda, že to bolo už nejaký čas po narodení a podarilo sa im nájsť bývanie v dome, aby 
nemuseli byť v maštali. Dejepisec Herodot hovorí o zvyku na Východe, podľa ktorého keď sa stretli dvaja 
rovnocenní muži, objali sa, no ak bol jeden z nich vyššie postavený, ten druhý pred ním pokľakol. Keďže si 
mudrci pokľakli na zem – ako píše ďalej Matúš – tým prejavili, že narodené Dieťa uznávajú za vyššie 
postavené, ako sú oni. Nevieme určiť, či poznali a uznali jeho Božský pôvod alebo ho považovali za 
výnimočného kráľa. V tej chvíli mu dali aj dary – zlato, kadidlo a myrhu. V kresťanskom výklade 
symboliky darov sa hovorí o tom, že zlato upozorňuje na Kristov kráľovský pôvod, kadidlo na božskú 
podstatu jeho existencie a myrha používajúca sa pri balzamovaní naznačuje Kristovu obetu za spásu 
ľudstva. Písmo ďalej píše, že mudrci, varovaní vo sne, cestou späť obišli kráľa Herodesa. Viac o nich 
nevieme. 

Na sviatok Zjavenia Pána sa pri svätých omšiach požehnáva voda, soľ a krieda. Je to starý zvyk. 
Následne potom kňazi chodia po príbytkoch ľudí, aby ich požehnávali vodou, ktorá bola požehnaná pri sv. 
omši. Kňaz sa v rodine modlí spolu s domácimi, urobí znak kríža nad príbytkom a domácimi, pokropí byt 
požehnanou (svätenou) vodou a na veraje dverí napíše požehnanou kriedou nový letopočet a písmená 
C+M+B, čo značí Christus Mansionem Benedicat – Kristus nech žehná tento dom. Niekde sa píšu písmená 
G+M+B, čo podľa tradície sú začiatočné písmená troch kráľov Gašpara, Melichara a Baltazára. Toto 
požehnanie má sprevádzať rodinu počas ďalších dní, ochraňuje ich pred útokmi zlého ducha a podporuje 
rast v čnostiach. 

       zdroj: zivotopisisvatych.sk  
 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE K 31.12. 2022 FARNOSŤ LOKCA 
KRSTY:   
Spolu:  52    Chlapci: 23 Dievčatá: 29 
Lokca:  41  Chlapci: 17 Dievčatá:  24  
Ťapešovo: 11 Chlapci:  6 Dievčatá:  5 
 
SOBÁŠE: 
Spolu:  20 
Lokca: 14 
Ťapešovo 6 
 
POHREBY: 
Spolu:  27 mužov: 12 ženy: 15 
Lokca: 21 mužov: 9 ženy: 12 
Ťapešovo: 6 mužov: 3 ženy: 3 
 
Nezaopatrený:  1 
Vek: 40 – 49 rokov: 3 

50 – 59 rokov: 1 
60 – 69 rokov: 5 

70 – 79 rokov: 9 
80 – 89 rokov: 6 
90 – 99 rokov: 3 

 
1. SV. PRIJÍMANIE: 
Spolu:  42  Chlapci: 30 Dievčatá: 12 
Lokca:  29  Chlapci: 20 Dievčatá: 9 
Ťapešovo: 13 Chlapci: 10 Dievčatá: 3 

 
 


