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Jubilejný rok osláv 350. výročia  
zázraku slzenia ikony Presvätej Bohorodičky 

 

Drahí bratia a sestry! Gréckokatolícka eparchia Košice spolu so svojim otcom, 
vladykom Milanom, eparchiálnym biskupom chce v tomto roku pozvať všetkých ľudí, Bohu 
blízkych i tých vzdialených, k spoločnému prežívaniu Jubilejného roka osláv 350. výročia 
zázraku slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove (Jubilejný rok). 

Formou vonkajšej prezentácie Jubilejného roka môže byť pre každého pútnika i turistu 
celkom 19 billboardov, rozmiestnených na vonkajších fasádach chrámov po celom 
Zemplíne. Podľa slov vladyku Milana: „Každý z nás má tak možnosť reagovať na vizuálnu 
výzvu symboliky "ikony v slze" a i vlastným slovom privádzať ľudí k zamysleniu nad svojim 
životom. A tiež je to pozvanie k "strelnej" modlitbe: "Presvätá Bohorodička zachráň nás!"“ 

 Otvorenie tohto jubilejného roka sa uskutočnilo včera 4. 1. 2020 v Klokošove, za 
prítomnosti vladyku Cyrila Vasiľa, SJ z Ríma, ktorý odovzdal oficiálny dekrét Apoštolskej 
penitenciárie o udelení duchovných dobier prislúchajúcich tomuto miestu pre pútnikov. 

Dôležitým podujatím bude v Jubilejnom roku Púť košických gréckokatolíkov do Ríma s 
ikonou Presvätej Bohorodičky z Klokočova, pri ktorej Svätý Otec František bude 
celebrovať slávnostnú svätú omšu 29.6.2020 o 9,30 h., na sviatok svätých apoštolov Petra 
a Pavla. Pri tejto slávnosti požehná pápež nové koruny pre ikonu z Klokočova. 

Vrcholným momentom Jubilejného roka bude Klokočovská odpustová slávnosť na 
sviatok Uspénija  (Zosnutia) 15. - 16. 8. 2020, kedy bude Klokočovská ikona nanovo 
korunovaná korunami ( o 10,00 h.), ktoré požehná Svätý Otec počas našej púte v Ríma.  

Jubilejný rok budú sprevádzať viaceré podujatia, cieľom ktorých bude čo najviac zblížiť 
človeka s Bohom prostredníctvom zamerania sa na vzťah k Presvätej Bohorodičke. 
Spomedzi nich chcem spomenúť benefičný večer s priblížením histórie Klokočovskej ikony 
a predstavením projektu Pútnického domu v Klokočove /13.2.2020/, vernisáž fotografickej 
výstavy o klokočovskom pútnickom mieste s názvom Patrónka Zemplína na Slovenskom 
veľvyslanectve v Ríme /29.6.2020/, Sympózium na tému Mariánskej úcty v Klokočove v 
priebehu stáročí, na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme (PIO)/30.6.2020/, a tiež 
Kolokvium o Klokočovskej ikone na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove /apríl, 
2020/. Jubilejnému roku bude venovaná i séria 20. článkov v časopise Slovo v roku 2020. 

O všetkých podujatiach sa bude môcť priebežne informovať na webovej stránke 
týkajúcej sa Jubilejného roka: www.klokocov2020.grkatke.sk. 

Vopred ďakujem za ktorékoľvek naše spoločné stretnutie pri príležitosti Jubilejného 
roka, no najlepšie by bolo, keby sme spoločne oslávili všetky podujatia, pri ktorých si 
uctíme našu Nebeskú Matku. 

 

    Váš o. Emil Zorvan 



   Bohosluţobný poriadok 
  6. 1. –  12. 1. 2020 

 

PONDELOK 6. 1. 
Prikázaný sviatok 

SVÄTÉ BOHOZJAVENIE  
NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA 

JEŢIŠA KRISTA (341) 
Myrovanie. Požehnanie domov. 

 

  9:00   Ložín 
 

 

 

*      r. Ďurčáková 

  

10:30   Falkušovce 
   Jordánske svätenie vody 

 

*      Janka, Radoslav 

UTOROK  7. 1. 
Posviatok Bohozjavenia.  

Zhromaţdenie k svätému a slávnemu 
Pánovmu prorokovi, predchodcovi 

a krstiteľovi Jánovi. (347) 

 
 

 

 15:30   Falkušovce 
 

 

 

 

+   František 

STREDA  8. 1. 
Náš prepodobný otec Juraj Chozebita 

a prepodobný Emilián Vyznávač. 
Naša prepodobná matka Dominika. 

z Bohozjavenia (342) 

 
 

 15:30   Ložín 
 
 

 

 

 

 

+   Michal, Jozef, Anna 

ŠTVRTOK 9. 1. 
Svätý mučeník Polyeukt. 

z Bohozjavenia (342) 

 

 15:30   Falkušovce 
 

 

+   Štefan, Mária 
      r. Faťolová 

PIATOK 10. 1. 
Náš otec svätý Gregor, nysský biskup. 

z Bohozjavenia (342) 

 

 15:30   Ložín 

 

+   Ján, Alžbeta, Anna 

SOBOTA 11. 1. 
Sobota po Osvietení. 

- - 
NEDEĽA 12. 1.  

 

Nedeľa po Osvietení. 
 

Svätá mučenica Tatiana. 
 

6. hlas (149) a z Bohozjavenia (342) 

 

  9:00   Ložín 
 

  

  *   Margita Semešová 

 

10:30   Falkušovce 
 

   

*   za farnosť 

 
          

Farské oznamy: 
 

 

-  Pozývam vás, aby ste si ešte zapísali svoje príbytky na požehnanie Jordánskou svätenou vodou,       
    aby vás Boží anjeli ochraňovali a zlo obchádzalo. Zapíšte sa na papier pri sviečkach.  
 

-  V roku 2019 sme mali 7 krstov (4 dievčatá a 3 chlapcov), 7 pohrebov (5 Falkušovce, 2 Ložín), 
    1 sobáš a 3 detí (vo Falkušovciach) pristúpilo prvýkrát k sv. spovedi a sv. prijímaniu. 

 

-    Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Platonová a Gubaňárová. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 
-   Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Márie Tormovej. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 

 

! Christos kreščájetsja - Vo Jordáni ! 
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