
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. 



SPRAVODLIVÝM ŽIARI SVETLO V TEMNOTÁCH 
Môžu naše dobré skutky jasne žiariť? Môžeme nimi vzdávať Bohu slávu? Kľúč k pochopeniu 

Ježišových slov nájdeme v dnešnom čítaní z Knihy proroka Izaiáša.  
Opisujú sa v ňom skutky, ktoré sa neskôr začali nazývať skutkami telesného milosrdenstva: kŕmiť 

hladných, zaodievať nahých, poskytovať prístrešie ľuďom bez domova, deliť sa s núdznymi (porov. Iz 58, 
7. 10). Ich konaním napodobňujeme nebeského Otca, ktorého milosrdenstvo nemá hraníc. Naši blížni 
prostredníctvom týchto „dobrých skutkov“ (Mt 5, 16) vidia aj to, ako ich Boh miluje: veľkoryso, milosrdne 
a verne. Taktiež veríme, že prostredníctvom našich skutkov sa k druhým ľuďom približuje sám Boh. Sám 
Boh nám pomáha zjavovať druhým túto črtu Božej rodiny, a tak upriamovať pohľad ľudí naspäť k nemu.  

Naše skutky milosrdenstva môžu taktiež prispieť k vytváraniu spoločnosti, ktorá poukazuje na Božie 
priority. Ako? Milosrdenstvo, ktoré preukazujeme druhým, mení i naše srdce. Pozeráme sa na druhých ako 
na milované Božie deti a to ovplyvňuje naše správanie. A ľudia si to všimnú. Ak si napríklad odoprieme 
jednu večeru v reštaurácii s kamarátmi a namiesto toho venujeme tento čas alebo peniaze núdznym, náš 
kúsok sveta sa začne o čosi viac podobať na kúsok Božieho kráľovstva. Vďaka vnímaniu Božej štedrosti 
začneme premáhať svoje sebectvo a pripútanosť k materiálnym veciam a ľuďom okolo seba tak pomôžeme 
upriamiť pohľad na niečo iné, na niečo lepšie. Ako hovorí Izaiáš, potom naše „svetlo vyrazí ako zora“ 
(porov. Iz 58, 8).  

Akými konkrétnymi spôsobmi môže Boh cez teba zjaviť svoje milosrdenstvo? Začni vo svojej 
farnosti. Ak máte farskú charitu, zapoj sa do nej. Alebo možno osobne poznáš nejakú chudobnejšiu rodinu, 
ktorej treba nejako pomôcť. Ak niekomu podáš pomocnú ruku, zjavíš Božie milosrdenstvo. Zapoj sa a 
dovoľ Božiemu svetlu žiariť aj cez teba.  

„Otče, osláv sa mojimi skutkami!“       
zdroj: Slovo medzi nami 

 
ČO SÚ ODPUSTKY A MOŽNOSTI ICH ZÍSKANIA – záver 

Úplné odpustky, ktoré je možné získať v hociktorý deň v roku 
Odpustky je možné získať každodenne pri eucharistickej adorácii, ktorá trvá aspoň pol hodinu.  
Taktiež je ich možné získať pri modlitbe a pobožnosti krížovej cesty. Tá má byť  vykonaná pred 

riadne zriadenými zastaveniami krížovej cesty, pričom pri jej modlitbe stačí nábožná meditácia o 
umučení a smrti Pána; nie je preto potrebné zvláštnym spôsobom meditovať nad tajomstvami jednotlivých 
zastavení. Je vhodné premiestňovať sa od jedného zastavenia k ďalšiemu, ak to nie je možné, stačí  aby 
medzi jednotlivými zastaveniami prechádzal aspoň ten, kto pobožnosť vedie, ostatní zostávajú na svojich 
miestach. Pre veriacich, ktorí majú opodstatnené prekážky, je daná možnosť získať úplné odpustky vtedy, 
ak sa určitý čas venujú nábožnému čítaniu a meditácii o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista, v 
trvaní napríklad štvrť hodiny. 
            Úplnými odpustkami je obdarená aj modlitba ruženca, ak sa nábožne pomodlí v kostole či 
kaplnke, v rodine, v rehoľnej komunite, v združení veriacich a všeobecne vtedy, keď sa viac 
veriacich zhromaždí za nejakých čestným účelom. Pre získanie úplných odpustkov spojených s 
recitáciou mariánskeho ruženca je postačujúca recitácia piatich desiatkov, ktoré však musia byť recitované 
bez prerušenia; k ústnej modlitbe je potrebné pripojiť  aj nábožnú meditáciu nad tajomstvami; pri verejnej 
recitácii je potrebné jednotlivé tajomstvá vyslovovať podľa schválených a platných miestnych zvykov, pri 
súkromnej modlitbe stačí, keď veriaci pripája k ústnej modlitbe meditáciu nad príslušnými tajomstvami.  
            Odpustky sa pri modlitbe ruženca a krížovej cesty dajú získať aj nábožným sledovaním prenosu 
týchto modlitieb prostredníctvom  rádia, televízie alebo internetových sietí, ak im predsedá Najvyšší 
veľkňaz. 

Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa pomodlí hymnus Akathistos alebo 
ofícium Paraclisis v kostole,  v kaplnke, v rodine, v rehoľnej komunite, v združení veriacich a všeobecne 
vtedy, keď sa viac veriacich zhromaždí za nejakých čestným účelom. 



            Možnosť získať úplné odpustky pri čítaní a rozjímaní  nad Božím slovom, ktorého text je 
schválený príslušnou autoritou. Je potrebné, aby sa jednalo o duchovné čítanie, ktoré má trvať aspoň pol 
hodinu. Pokiaľ veriaci nie je schopný čítať, tak môže odpustky získať pomocou počúvania textu Svätého 
Písma, ktorý číta niekto iný alebo  je nahraté na nejaké prenosové médium.  

Pri púti do Ríma a návšteve niektorej zo štyroch pápežských bazilík je možné získať úplne 
odpustky buď pri púti s ostatnými pútnikmi , alebo keď pri individuálnej návšteve vyjadrí svoju synovskú 
oddanosť Rímskemu pontifikovi a keď sa tu pomodlí modlitbu Otče náš a Verím v Boha. Cirkev taktiež 
obdarúva odpustkami okrem pápežských bazilík aj svätyne, ktoré majú svoj význam najmä pre partikulárnu 
cirkev. Je možné získať úplné odpustky vo svätyni, ktorú kompetentná autorita zriadila ako 
medzinárodnú, národnú alebo diecéznu vždy, keď sa veriaci zúčastní na spoločnej púti, ktorá sa koná na 
tomto mieste a pomodlí sa tu modlitbu Otče náš a Verím v Boha. 
            Ďalšie možnosti získať úplne odpustky sú možné na základe jednotlivých rozhodnutí Svätého Otca 
alebo Apoštolskej Penitenciárie. 
Čiastočné odpustky, ktoré môže veriaci získať v hociktorý deň v roku 
            Okrem úplných odpustkov majú veriaci možnosť získavať aj čiastočné odpustky, na ich získanie nie 
sú vyžadované obvyklé podmienky ako pri úplných odpustkoch, teda svätá spoveď, sväté prijímanie a 
modlitba na úmysel Svätého Otca, avšak je potrebné mať úmysel ich získať. Získava ich veriaci, ktorý 
aspoň so skrúšeným srdcom vykoná odpustkový úkon. 
            Čiastočné odpustky môže získať ten, kto: si obnovuje svoje zasvätenie rodiny vo výročný deň;  
pomodlí sa text zasvätenia ľudstva Kristu Kráľovi v iný deň ako v deň slávnosti Krista kráľa; pomodlí sa 
úkon zadosťučinenia; nábožne sa modlí za úmysly dní zameraných ku konkrétnemu náboženskému cieľu 
(napríklad modlitieb za duchovné povolania, špeciálnej pastoračnej služby o chorých a postihnutých, na 
pomoc mladým k posilneniu ich viery a úsilia o  svätý život…); vyučuje alebo prijíma kresťanskú náuku; 
navštívi Najsvätejšiu sviatosť; obracia sa na Ježiša prítomného v najsvätejšej sviatosti slovami právoplatne 
schválenej modlitby (napríklad hymnus Adoro te devote alebo modlitba O sacrum convivium alebo 
slohami Tantum ergo); vykoná duchovné sväté prijímanie; po svätom prijímaní vykoná vďaky vzdávanie 
(napríklad: Duša Kristova; Dobrý a preláskavý Ježišu); spytuje si svoje svedomie a má úmysel polepšiť sa; 
pomocou recitácie niektorej právoplatne schválenej formuly si nábožne vzbudzuje úkon ľútosti (napríklad: 
Vyznávam sa; žalm De profundis; žalm Miserere; Vstupné spevy; Kajúcne žalmy); zúčastní sa mesačnej 
duchovnej obnovy; nábožne sa pomodlí nejakú právoplatne schválenú modlitbu za jednotu kresťanov; 
nábožne používa predmet určený k náboženským účelom, požehnaný kňazom alebo diakonom; kvôli 
svojmu osobnému rastu sa  oddane venuje vnútornej modlitbe; nábožne a pozorne sa zúčastní kázania 
Božieho slova; súkromne sa pomodlí ruženec, Akathistos alebo Paraclisis; nábožne recituje 
hymnus Magnifikat; ráno, na poludnie a večer nábožne recituje modlitbu Anjel Pána s príslušnými veršami 
a oráciami, alebo vo Veľkonočnom období recituje antifónu Raduj sa nebies kráľovná s obvyklými 
oráciami; nábožne sa pomodlí k Preblahoslavenej Panne Márii nejakú schválenú modlitbu (napríklad 
Spomeň si svätá Panna Mária; Zdravas Kráľovná; Pod tvoju ochranu…); vzýva svojho vlastného Anjela 
strážcu prostredníctvom právoplatne schválenej modlitby (napríklad Anjel Boží, strážca môj); vzýva 
svätého Jozefa, snúbenca Preblahoslavenej Panny Márie prostredníctvom právoplatne schválenej modlitby 
(napríklad K tebe sa utiekame);  nábožne recituje modlitbu Svätí apoštoli Peter a Pavol;  v deň spomienky 
na niektorého svätca zapísaného v kalendári nábožne recituje príslušnú modlitbu k jeho cti z Misála, alebo 
nejakú inú právoplatne schválenú modlitbu; 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 jeden Otče náš a jedno Verím v Boha (Krédo), pričom sa jedná o druhú 
alebo ďalšiu takúto návštevu;  nábožne sa  zúčastní verejne konanej novény (napríklad ako príprava na 
slávnosť Narodenia Pána, slávnosť Zoslania Ducha Svätého, slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie); nábožne recituje litánie (napríklad: k najsvätejšiemu menu Ježiš, k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, 
k predrahej krvi Krista Pána,  Loretánske litánie, k sv. Jozefovi, k svätým); nábožne recituje ,,malé 
hodinky”, ktoré boli právoplatne schválené (napríklad: umučenie nášho Pána Ježiša Krista, najsvätejšieho 
srdca Ježišovho, preblahoslavenej Panny Márie, Nepoškvrneného počatia, svätého Jozefa); nábožne 



recituje niektorú z nasledujúcich modlitieb: Modlitba vďaky vzdávania za Cirkev (z arménskej tradície), 
Večernú modlitbu, Modlitbu za zosnulých (z byzantskej tradície), Modlitbu svätyne, Modlitbu Lakhu Mara 
alebo Tebe, Pane (z chaldejskej tradície), Kadidlovú modlitbu, Oslavu Márie (z koptskej tradície), 
Modlitbu za odpustenie hriechov, Modlitbu za nasledovanie Krista (z etiópskej tradície), Modlitbu za 
Cirkev, Modlitbu pred odchodom z chrámu po skončení liturgie (z maronitskej tradície), Príhovory za 
zosnulých z liturgie svätého Jakuba (zo sýrsko-antiochijskej tradície);pohnutý nadprirodzeným citom 
vďačnosti nábožne recituje za dobrodincov niektorú právoplatne schválenú modlitbu (napríklad Odplať 
Pane);  v duchu synovskej nábožnosti recituje niektorú právoplatne schválenú modlitbu za najvyššieho 
veľkňaza (napríklad Modlime sa za nášho Svätého Otca); nábožne sa pomodlí zodpovedajúcu modlitbu z 
misálu za diecézneho alebo eparchiálneho biskupa na začiatku jeho pastierskej služby alebo na výročie 
začiatku jeho služby; na začiatku alebo na konci dňa, na začiatku alebo na záver plnenia svojej povinnosti, 
pred jedlom alebo po jedle sa nábožne pomodlí nejakú právoplatne schválenú prosebnú alebo ďakovnú 
modlitbu (napríklad: Všemohúci Bože, Te Deum; Veni Creator; Príď o Duchu Presvätý, Navštív Bože…); 
obnovuje si krstné sľuby prostredníctvom akejkoľvek formule; nábožne vykonáva znamenie kríža a 
vyslovuje pritom zvyčajné slová: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého; nábožne recituje Apoštolské 
vyznanie viery alebo Nicejskocarihradské vyznanie viery; recituje schválenú formulu vzbudenia si aktu 
viery, nádeje a lásky;  nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa, aj keď len vnútorne za zosnulých,  nábožne 
recituje Ranné chvály alebo Vešpery ofícia za zosnulých alebo invokáciu Odpočinutie večné, pričom tieto 
odpustky je možné získať len pre zosnulých; číta Božie slovo kratšie ako pol hodinu a nábožne navštívi 
kresťanské katakomby. 
Plnomocné odpustky v prípade smrti (in articulo mortis) 
            Cirkev koná množstvo vecí, aby napĺňala jej Najvyšší zákon, ktorým je spása duší, robí to pomocou 
služby ohlasovania Božieho slova, sviatostí, zvlášť pokánia a pomazania chorých… taktiež Cirkev 
pomáha človeku ku spáse pomocou odpustkov. Veď vlastne človeku sa odpúšťajú tresty za jeho 
hriechy preto, aby mohol po smrti dosiahnuť večnú blaženosť v nebi. To je zmysel odpustkov, ktorý 
je ešte viac podčiarknutý v prípade odpustkov in articulo mortis. 
            V prípade nebezpečenstva smrti, podľa dikcie kánonov 976 a 986 § 2 CIC, každý kňaz, aj ten ktorý 
nemá spovednú fakultu, je povinný vyspovedať každého penitenta, rozhrešiť ho od hriechov a sňať z neho 
trest exkomunikácie, dišpenzovať ho od iregularít a udeliť mu úplné odpustky. Odpustky sa v prípade, že je 
prítomný kňaz, udeľujú apoštolským požehnaním spojeným s plnomocnými odpustkami. 
            V prípade, že nemôže byť prítomný kňaz, svätá matka cirkev udeľuje veriacemu taktiež 
plnomocné odpustky pre prípad smrti. V tomto prípade Cirkev supluje obvykle podmienky potrebné pre 
získanie odpustkov, avšak je potrebná disponovanosť veriaceho, teda, aby sa  nenachádzal v stave ťažkého 
hriechu a fakt, že sa počas života obvykle modlieval. Je chvályhodné, ak sa na získanie týchto odpustkov 
použije kríž. Tieto odpustky môže veriaci získať aj v prípade, ak už v ten deň získal iné plnomocné 
odpustky. Cirkev takto úplne konkrétne a špecificky čerpá z pokladu, ktorý má, aby umožnila človeku jeho 
spásu. 

zdroj: kalvaria.verbisti.sk 
 

MODLITBA K PANNE MÁRII LURDSKEJ 
Nepoškvrnená Panna a Matka naša, ktorá si sa zjavila nepatrnému dieťaťu, pomôž nám 

svojím mocným príhovorom, aby sme ustavične žili v pokore a úprimnosti pravých Božích dietok a 
stali sa účastnými nebeského požehnania. Vypros nám milosť, aby sme za svoje spáchané hriechy 
činili pokánie, vystríhali sa od tejto chvíle každého hriechu a horlivo sa snažili stále viac 
napredovať v pravej čnosti. Aby sa nám tvoje materinské srdce nikdy nezatvorilo, ale vždy bolo 
otvorené a bez prestania nám vyprosovalo tie milosti, ktoré by v nás rozohnili božskú lásku a robili 
nás stále hodnejšími večnej koruny, aby sme raz s tebou, nepoškvrnená Panna, trojjediného Boha 
mohli chváliť a velebiť na veky vekov. Amen. 

 


