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VIERA VO VZKRIESENIE 
 

Kristov kríž a jeho trojdňové vzkriesenie rozdelilo svet na tých, ktorí Ježiša odsúdili na 
smrť kríža a na tých, ktorí mu uverili. Mnohí neprajníci ho odsudzujú aj dnes a tak, ako 
vtedy dali strážiť jeho hrob, aj dnes sa mnohí snažia ustrážiť, aby kresťanstvo 
neovplyvňovalo myslenie dnešných ľudí. Mnohí sa aj dnes snažia hovoriť o smrti Boha, 
ako to povedal Nitze: "Gott ist tot". Ale pravda o Bohu a o Kristovom vzkriesení sa nedá 
"ututlať", a tak sme tu my, ktorí mu veríme a stále čerpáme z tejto moci Vzkrieseného a 
viery v neho.  

Často som nechápal, kde sa berie toľko arogancie a ponižovania voči tým, ktorí sa 
ešte modlia a chodia do cerkvi a to od tých, ktorí tam nechodia... Prečo neveriacim vadí 
to, že niekto verí v Boha, keď oni tomu neveria a žijú si podľa svojho...? - Príkladom tohto 
je celý totalitný systém marxisticko - leninskej ideológie, ktorú tu šírila vtedajšia 
komunistická nadvláda.  

Ja osobne si nikdy nebudem vedieť predstaviť vieru v "náhodu", ktorá všetko správne 
usporiadala a dala do uceleného poriadku nielen celý vesmír, ale aj všetky procesy i v tej 
najjednoduchšej bunke.... No aj ten najtuhší neverec si musí uvedomiť, že stabilita 
poriadku, ktorý vládne v mikrokozme i makrokozme, je vždy väčšou hodnotou, ako 
neustála labilita v poriadku tak fyzickom, ako i morálnom. Teda v zásadách a postojoch, 
ktoré by si neveriaci človek chcel meniť podľa svojich chúťok.  

A vidieť to zvlášť dnes, keď už ani muž, nemusí byť mužom a žena ženou, nehovoriac 
o rodine a iných nestabilných životných postojoch. Preto v podstate sa ťažko vysvetľuje 
neveriacim to, že rozličné prenasledovania kresťanov, alebo zneuznania a výsmech ich 
života vyplýva z neschopnosti mnohých iných, vidieť život aj z inej perspektívy. Pravdou 
je, že ani hrozby a tresty nedokázali a nedokážu ani dnes zastrašiť tých, ktorí spoznali a 
uverili v moc Kristovho vzkriesenia. Pretože pohľad na život z perspektívy večnosti dáva 
ľuďom iný zmysel života, než pohľad z pozície smrti. Reálnosť pohľadu života viery 
dosvedčuje nielen fakt postoja apoštolov, ktorí s pohľadom na Vzkrieseného zomierali od 
tých, ktorí ich nechápali, ale je tu aj dvetisícročná história cirkvi, ktorá stojí na tomto 
najväčšom dôkaze Kristovej moci.  

S touto polaritou ľudských postojov na zemi sa musíme stretávať, ale v láske a 
modlitbe za tých, ktorí aj dnes výsmechom napádajú veriacich. Zo srdca prajem všetkým 
"kus" pokoja, ktorý priniesol Kristus, keď po vzkriesení pozdravil apoštolov "Pokoj vám!" a 
ukázal im predtým prebodnuté ruky a bok. Žičím vám aj veľa zdravia, ktorého hodnotu si 
teraz zvlášť uvedomujeme a k tomu, šťastia v rodine a Božie požehnanie. "CHRISTOS 
VOSKRESE!"   

     vladyka Milan Chautur 

 



   Bohoslužobný poriadok 
  13. 4. –  19. 4. 2020 

 

   !!! Neverejné bohoslužby !!!    
 

PONDELOK  13. 4. 
Prikázaný sviatok 

Svetlý pondelok (228) 
Odchod do večnosti nášho otca sv. 

Metoda, učiteľa Slovanov (371) 

 

  9:00   Ložín 
 

 

 

*   Jolana Siváková 

 

10:30   Falkušovce 

 

 

 

*   za farnosť 

UTOROK  14. 4. 
Odporúčaný sviatok 

Svetlý utorok (230) 

 

 

10:30   Falkušovce 

 

+   Ján, Ján, Mária,  
      Mária r. Paľovčíková 

STREDA  15. 4. 
 

Svetlá streda (231) 

 

17:00   Ložín                             
 

 

+   Ondrej, Anna  
      r. Bliščáková 
 

ŠTVRTOK 16. 4. 
 

Svetlý štvrtok (231) 
 

 

17:00   Falkušovce 
  

 

+   Alžbeta 

PIATOK 17. 4. 
 

Svetlý piatok (232) 

 
 

 

17:00   Ložín  

 
 

*   Benjamín, Luboš 

       r. Tomková 
 

SOBOTA 18. 4. 
 

Svetlá sobota (232) 

 

- 
 

- 

NEDEĽA 19. 4. 
 

o Tomášovi (233) 
 

Nedeľa Božieho milosrdenstva 

 

  9:00   Ložín 
 

 

 

*   Marta Lucová 

 

10:30   Falkušovce 
 

 

 

 

*   za farnosť 

 

Farské oznamy: 
 
 

-  OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú 25. 4. 2020 prijať KATKA JACKOVÁ, náboženstva gr. kat.  
   a MILAN BAJUS, náboženstva rim. kat. Kto by vedel prekážku, pre ktorú by nemohli toto  sviatostné  
   manželstvo uzavrieť, nech to ohlási na farskom úrade. 
 

-   Kvôli súčasnej pandémii a z rozhodnutia predsedu vlády SR a Konferencie biskupov Slovenska sa do  
   odvolanie nesmú sláviť verejné bohoslužby. 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 cez TV LOGOS (na internete) a  
   TV ZEMPLÍN (satelit). Začiatok bohoslužby bude oznámený zvonením chrámových zvonov. Chrám  
   na osobnú modlitbu je možné otvoriť po dohode s kňazom a po dodržaní hygienických nariadení  
   (rúško, dezinfekcia rúk, maximálne pre 10 osôb naraz). V prípade zaopatrenia alebo inej duchovnej  
   pomoci (sviatosť zmierenia a Eucharistia, zaopatrenie ťažko chorého...) ma kontaktujte osobne na  
   fare alebo telefonicky.  
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