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Zatvorené pre veriacich 
 

Drahí bratia a sestry! Do očí mi padol internetový obrázok, na ktorom biskupi "zatĺkajú" chrám 
klincami a nad nimi stoja traja protináboženskí diktátori - Hitler, Mao a Lenin, ktorí hovoria 
biskupom: "Molodci!! - Urobili ste to, čo sa nepodarilo ani nám..." Je ťažké vnímať takto situáciu 
zamknutých chrámov, ktorú nezapríčinili biskupi, ale tiež sú spoluzodpovední za to, ako sa zvládne 
situácia s pandémiou. V prvom rade treba dať na pravé miesto v našom myslení fakt, že biskupi 
nerušia 3. Boží príkaz: "Pamätaj, aby si deň sviatočný svätil"!, lebo príkaz o povinností nedeľnej sv. 
liturgie je cirkevný: "V nedeľu a prikázaný sviatok, byť na celej sv. liturgií!" A to, čo cirkev cez svoju 
autoritu nariadi, to môže podľa Kristových slov aj pozdŕžať, či zrušiť: "...čo zviažeš na zemi, bude 
zviazané aj v nebi a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj v nebi"/Mt 16,19/.  

Cirkev má právo ustanoviť predpisy pre veriacich, ale má aj povinnosť vycítiť, kedy tieto 
predpisy sú pre ľudí rizikom. Pravda - všetko to, čo cirkev ustanovuje musí vyplývať z Božieho 
ustanovenia a nesmie protirečiť Božiemu zákonu, lebo Boží zákon je určujúci /napr. "A stvoril Boh 
človeka,... muža a ženu stvoril ich" - to sa nedá zmeniť: Gn 1,27/. Boží príkaz o svätení nedele 
zostáva stále platným a človek si má v nedeľu odpočinúť od svojej fyzickej práce, aby viac času 
venoval svojej duši i oslave Boha. Povinnosť sv. liturgie, ktorá je ustanovená cirkvou a cirkev ju 
nechce zrušiť, ale len na nutný čas "dišpenzovať", lebo treba je chrániť veriacich pred chorobou.  

Je tu však čas pre veriacich a je tu možnosť pre všetkých uvedomiť si, že nie vždy je 
samozrejmosťou mať každú nedeľu príležitosť k účasti na sv. liturgií. Do života nám totiž vstupujú 
rozličné prekážky - ráz politické, inokedy zdravotné, alebo mnohokrát i osobné predsudky, ktoré je 
treba prekonať. Ja osobne som prežil detstvo, kedy naši kňazi boli pozatváraní vo väzení /18 rokov/ 
a my sme sledovali sv. liturgiu len cez Vatikánsky rozhlas. Aj to s rizikom, aby nás ktosi neudal, že 
sledujeme "imperialistické" rozhlasové stanice. Až neskôr som pochopil, akú radosť mohli prežívať 
rodičia, keď prvýkrát po osemnástich rokoch /r.1968/ mali možnosť ísť do cerkvi na gréckokatolícku 
sv. liturgiu. 

Dnes táto situácia azda nezavrie naše chrámy na dlho, preto sa modlíme, aby sme Paschu 
mohli osláviť v plnosti obradov a skutočným životom viery. Dnes by naši veriaci mali viac 
prehodnocovať svoj vzťah k cerkvi a účasti na spoločenstve cirkvi pri nedeľnej sv. liturgií, lebo je 
vidieť ako veľmi ľahkovážne pristupujú dnešné rodinky k nedeľnej účasti na sv. liturgií, ako keby to 
bola pre mnohých "zbytočnosť". Sme skúšaní i napomínaní rozličnými historickými zásahmi do 
nášho života viery, a niet nič lepšie, ako si uvedomiť, že nie my sme pánmi situácie. Toto dnes cítia 
aj neveriaci, ktorí v svojom neúmernom sebavedomí sú zasiahnutí strachom, lebo v srdci nenosia 
inú nádej, než im môže ponúknuť svet, ktorý nemá žiadne trvalé istoty. Preto vytvárajme dnes 
spoločenstvo modlitby aj na diaľku, aby sme sa po čase skúšky s o to väčšou radosťou mohli 
stretnúť v našich chrámoch.  

Ďakujem za vaše pochopenie i vaše úsilie modlitbou premôcť to, čo ľudský nevieme a 
nedokážeme dostačujúco vyriešiť. A v tomto jubilejnom roku našej "plačúcej Bohorodičky" 
klokočovskej, obráťme svoj pohľad k nej, lebo ona ako Matka má súcit s trpiacimi a istotne sa aj za 
nás prihovára u svojho Syna. 

 

Váš vladyka Milan Chautur 



   Bohoslužobný poriadok 
  16. 3. –  22. 3. 2020 

 

   !!! Neverejné bohoslužby !!!    
 

PONDELOK  16. 3. 
Svätí mučeníci Sabinus a Papas. 

Za chorých (171) 

 

17:00   Falkušovce 
              + Kajúci akatist 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   Anna 

UTOROK  17. 3. 
Náš prep. otec Alexej, Boží človek. 

Služba za lásku  
a odstránenie nenávisti (167) 

 
17:00   Falkušovce 

 
 

 

 

 

+   Mikuláš, Alžbeta,  
      Anna 

STREDA  18. 3. 
Náš otec svätý Cyril,  

jeruzalemský arcibiskup. 
na 8 sloh: 4. streda (MM 22)  

a mučeníkom (MM 53) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

17:00   Falkušovce                             

                   Liturgia VPD 

 

 

 
 

+   Michal, Anna 
      r. Ivanová 

ŠTVRTOK 19. 3. 
 

Svätí mučeníci Chryzant a Dária. 
 

za odpustenie hriechov (164) 

 

17:00   Falkušovce 
   + Moleben k sv. Jozefovi 
 

 

 

 

+   Ján, Jozef 

PIATOK 20. 3. 
Naši prepodobní otcovia zabití  

Saracénmi v kláštore svätého Sávu. 
 na 5 sloh: z 4. piatku (MM 23) 

 a z 7. hlasu (MM 44) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

17:00   Falkušovce                             

                   Liturgia VPD 

 
 

 

+   Michal, Zuzana, Anna     
      r. Iľková 

SOBOTA 21. 3. 
4. zádušná sobota 
zosnulým (162) 

  

 9:30   Falkušovce 
         + panychída a hramoty  

 
 

 

 

 

 

 

+  za všetkých zosnulých 

NEDEĽA 22. 3.  
4. pôstna - pamiatka prepodobného 

otca Jána, autora spisu Rebrík. 
Liturgia sv. Bazila Veľkého.  
8. hlas (152), Jánovi (188) 

a z triody (211) 

 
 
 
 

 

  9:00   Ložín 
 
 

 

*   Mária Šimková 

 

10:30   Falkušovce 
 

 

 

 

 

 

 

*   za farnosť 

 

Farské oznamy: 
 

-   Podľa rozhodnutia predsedu vlády SR, na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva  
   SR a Konferencie biskupov Slovenska sa do 23. marca (vrátane) nesmú sláviť verejné bohoslužby v  
   chrámoch. Kňaz bude i naďalej sláviť bohoslužby podľa rozpisu, avšak za zamknutými dverami  
   v chráme. Pozývam vás pridať sa k tomuto sláveniu spoločnou modlitbou doma vo svojich rodinách.  
   Bohoslužby môžete sledovať prostredníctvom TV LOGOS (na internete), TV ZEMPLÍN (satelit).  
   V nedele bude začiatok bohoslužby v zatvorenom chráme oznámený zvonením chrámových zvonov. 
   Pre bližšie informácie, či v potrebe zaopatrenia ma kontaktujte osobne na fare alebo telefonicky. 
 
 

Farský list, Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nanebovstúpenia Pána, Falkušovce 217, tel.: 649 65 59,    
  mobil: 0911 812 081, farnost.falkusovce@grkatke.sk, web: grkatfa.wbl.sk, dobrovoľný príspevok. 

 

http://www.logos.tv/zive-prenosy

