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Zábava alebo karanténa? 
 

"Ak vírus dostanem, tak ho dostanem - to ma v zábave nezastaví...", povedal si 
študent v Miami a s ním mnohí iní, ktorí si chcú užiť vírusové prázdniny. Darmo v Amerike 
zatvorili zábavné podniky, bary a reštaurácie, mladí ľudia sa húfne stretávajú na plážach a 
pri rozličnej zábave - ako uviedli "správy zo sveta", pritom si tam tiež neuvedomujú tak, 
ako kedysi "ľudia pred potopou", že tragédia môže prísť v každú chvíľku. Takýto je žiaľ 
dnešný človek, ktorý keď "prídu" problémy, začne nadávať na Boha a na všetko čo sa 
deje, ale si neuvedomí, že je to predovšetkým kvôli jeho "hlúposti" nezodpovednosti, 
ľahkovážnosti a bezzásadovosti.  

Čo sa dá robiť s ľudským myslením, ktoré je viac ako na život, zamerané na zábavu a 
na to staropohanské "carpe diem"- uži dňa! Vidieť to čiastočne aj u nás, ale chýba je kdesi 
v našich rodinách, ktoré nevložili do detí "direktívy" a zásady, ktoré sa nutne musia 
dodržať, ak má náš život mať budúcnosť. Platí to o budúcnosti tejto zeme, ale ešte viac o 
večnej budúcnosti človeka, na ktorú keď zabudneme, tak všetko sa stáva ľahostajným - 
žiaľ, okrem momentálnej zábavy a tzv. užívania si života, ktorý zväčša končí tragický. Kto 
by si vybral karanténu, keď sa mu ponúka čosi veselšie...? Dá sa to len vtedy, keď 
pochopíme, že tu nejde iba o "momentku" zábavy, lež o život, či smrť, na čo žiaľ mladý 
človek ešte nemyslí, preto mu treba pomôcť, aj keď je to náročné. Škoda, že rodičia už 
"zabudli" upozorňovať detí na to, čo je naozaj dôležité, skôr sa sústreďujú na školu, 
úspešnosť detí, či vonkajšie veci, bez vnútorného dôrazu na to, čo človeka robí človekom. 
Preto aj dnes to s mládežou vyzerá tak, "ako to vyzerá" a pre starších sú mladí už len 
problémom a nepochopenou generáciou.  

Treba sa vrátiť k zodpovednosti voči deťom a mladej generácií, ktorá aj keď si 
informácie nájde na internete, rodičovská výchova je čosi iné, osobné a z lásky. Preto aj 
tento čas svetovej "krízy" koronavírusu je príležitosťou uvedomiť si, že dnešnému 
dospelému človeku čosi chýba už od "detských čias", kedy si ho nevšimli dostačujúco tí, 
ktorí možno už dnes pred Bohom nesú veľmi vážnu zodpovednosť vo večnosti. Nevšimli si 
to, že svoje deti pripravujú na život a pre budúcnosť, ktorá musí byť zodpovedná, ak má 
byť "ešte nejaká"! Dnes je "doba" tých, ktorí majú čas a sú stále na internete. Pretože 
situácia koronavírusu dala čas pre internet aj tým starším, aspoň takto môžu vidieť koľko 
informácií, ale aj dezorientácií sa dá dostať cez tento "kanál" mladým ľuďom, ktorí často 
už ani nevedia osobne komunikovať. 

Preto využime svoj čas k osobnej komunikácií s deťmi a "naučme" ich zhovárať sa a 
rozmýšľať, lebo práve tieto skutočnosti nám môžu znova vrátiť nádej a ľudskosť. Prajem 
všetkým "kus" reálneho optimizmu opierajúceho sa o Božiu pomoc a jeho požehnanie. 

 

Váš vladyka Milan Chautur 



   Bohoslužobný poriadok 
  23. 3. –  29. 3. 2020 

 

   !!! Neverejné bohoslužby !!!    
 

PONDELOK  23. 3. 
Predsviatok Zvestovania  
presvätej Bohorodičke. 

 na 30 sloh: 5. streda (MM 24) 

 

17:00   Falkušovce 
              Liturgia VPD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+   Pavol, Zuzana, Marta 

UTOROK  24. 3. 
Deň Veľkého kajúceho kánona  

sv. Andreja Krétského. 
na 10 sloh: (MM 24, 29) 

 

17:00   Falkušovce 
              Liturgia VPD 

 

 
 

 

*   Jozef 

STREDA  25. 3. 
Zvestovanie presvätej Vládkyni, 
Bohorodičke Márii, vždy Panne. 

Prikázaní sviatok. Voľnica. 
na 10 sloh: 5. streda (MM 24,29) 

 

 
 

 
 

 
 

15:30   Ložín 
 
 

 
 

 

 
 

*   Gréta 
 

17:00   Falkušovce                             

        Večiereň s liturgiou 

 

*   za farnosť 

ŠTVRTOK 26. 3. 
Zhromaždenie  

k archanjelovi Gabrielovi.  
zosnulým (162) 

 

17:00   Falkušovce 
                    s panychídou 

 

 

+   Alžbeta  
           (40. deň) 

PIATOK 27. 3. 
Naša prepodobná matka  

Matróna zo Solúna. 
na 10 sloh: z 5. piatku (MM 29)  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

17:00   Falkušovce 
           VPD s panychídou 

 

 

 

 

+   Helena Krišková 
                             (výročná) 

SOBOTA 28. 3. 
Akatistová sobota. 

z Akatistovej soboty (213) 

  

 8:30   Falkušovce 
         + Akatist k Bohorodičke 

 
 

 

 

 

*   Stanislav 

NEDEĽA 29. 3. - ! posun času ! 
5. pôstna - pamiatka prepodobnej 

matky Márie Egyptskej. 
Liturgia sv. Bazila Veľkého.  

1. hlas (143), prep. Márii (188) 
a z triody (214) 

 
 
 

 
 

  9:00   Ložín 
 
 

 

*   Ľubomír  Micák 

 

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 31. 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) a 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

