
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 (05.01.2023 – 12.02.2023) 
4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
6.2.2023 

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, 
mučeníkov, spomienka 

17:30 - detská 
 + Július Gemeľa a rodičia 

*** 

UTOROK 
7.2.2023 

Utorok 5. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Ján a Pavlína Maslan  

16:30 - detská 
Ondrej a Margita Kolek, 
rodičia, Martin Hreňák 

STREDA 
8.2.2023 

Sv. Jozefíny Bakhity, panny 
ľub. spomienka 

7:00 
+ Matej Valčičák  

(30. deň) 
*** 

ŠTVRTOK 
9.2.2023 

Štvrtok 5. týždňa v Cezročnom 
období, féria 

18:00 
+ Mária Majchráková 

(1. výr.) a Serafín Jaňák 
*** 

PIATOK 
10.2.2023 

Sv. Školastiky, panny 
spomienka 

18:00 
poď. za 50 r. manžel. 
Františka a Daniely 

16:30 
+ Marta Rypáková (1. v.), 
Jozef, z rod. Hurák, Rypák 

SOBOTA 
11.2.2023 

Panny Márie Lurdskej, ľub. 
spomienka, Svetový deň chorých. 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

18:00 
BPZ pre Máriu s rod.  

(50 r. ž.) 
*** 

NEDEĽA 
12.2.2023 

6. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:30 
na úmysel kňaza 

9:00 
BPZ pre rodinu č. 195 

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.24: vedúca p. Gemeľová Viera. PBZ.  
3. Ružencová pobožnosť bude dnes v Lokci o 14:00 hod. 
4. Adorácia bude vo štvrtok vo farskom kostole od 17:15 hod. do sv. omše. 
5. Nácvik spevu pre deti bude v Lokci v pondelok o 16:30 hod. v centre.  
6. Mariánske stretko pre deti bude v Ťapešove v utorok o 15:00 hod. a v Lokci v sobotu o 14:00 hod. 
7. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí v Lokci bude na budúcu nedeľu 12.2. po druhej sv. omši. 
8. Vydavateľstvo Spolok sv. Vojtecha poslalo list, v ktorom ďakuje za vašu podporu a milodary.  
9. Všetky deti pozývame na Karneval svätých, ktorý sa uskutoční v Ťapešove v sobotu 18. februára 

o 14:00 hod. v Kultúrnom dome a v Lokci v nedeľu 19. februára o 14:00 hod. v Kultúrnom dome. 
Pripomíname, že vstup na karneval je v maske svätých. 

10. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva všetkých mladých nad 15 rokov na spoločný výstup 
na Téryho chatu, ktorý sa uskutoční v sobotu 11.2. Viac informácii sa dozviete na webstránke 
komisia.sk alebo na plagáte na výveske. 

11. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva všetkých mladých od 15 do 30 rokov spoločne putovať na 
Svetové dni mládeže. Tie sa uskutočnia 1.- 6. augusta 2023 v Lisabone. Mladí majú na výber z dvoch 
možností - zúčastniť sa iba Svetových dní mládeže v Lisabone, alebo sa zúčastniť aj tzv. Dní v diecéze, ktoré 
budú prebiehať od 24. júla 2023 v Porte. Preprava bude zabezpečená autobusmi s plánovanou návštevou Fatimy. 
Podrobnejšie informácie ako aj možnosť registrácie nájdete na webstránke www.svetovednimladeze.sk. 


