
 

Amen - farský list  

gréckokatolíckej farnosti Falkušovce a filiálky Ložín 

 č.  16 / 2020 
 

KONIEC SVETLÉHO TÝŽDŇA 
 

Končíme Svetlý týždeň, ktorého "jas" radosti je zvýraznením svetla, ktoré nám prúdi od 
Božieho hrobu, nakoľko ten nezostal "tmavým" a smutným miestom, lež je presvetlený 
krásou a istotou večného života. Aj keď končíme Veľkonočný týždeň, predsa nám obdobie 
po sviatku Veľkej noci liturgický zostáva až do Nanebovstúpenia Pána, kedy nám končí 
pozdrav "Christos voskrese!", ale aj spomienka na vzkriesenie zostáva po celý liturgický 
rok počas každej nedele. Aj preto v ruskom jazyku je názov nedele "voskresenije", čím sa 
zvýrazňuje život, ktorý v kresťanskom chápaní nekončí bežným dňom týždňa, ale je 
novým dňom s pohľadom na vzkriesenie pre večnosť. Toto je nám potrebné uchovať si v 
srdci, lebo kresťanstvo západu "pohorelo" na zdôrazňovaní pohodlia iba tu na zemi.  

Nám je potrebné vrátiť sa k viere apoštolov, ktorí vidiac Krista živého a vzkrieseného 
po trojdňovom pochovaní, radi za neho zomierali v očakávaní toho, čo prichádza po smrti 
ako večne stabilné. My sme často pravdu viery vyjadrenú slovami vyznania viery: "čaju 
voskresenije iz mertvych...očakávam vzkriesenie z mŕtvych a život večný. Amen!"- túto 
pravdu viery sme zobrali príliš povrchne, teoretický, ba až "akademický" nepresvedčivo. Z 
toho potom plynú aj dôsledky súčasného neúmerného strachu človeka pred smrťou, 
útekom od myšlienok na smrť, až po úplnú stratu zmyslu života.  

Áno, človek sa rád snaží o vytváranie hodnôt a robenie dobra, ak má predpoklad 
odmeny, ale kto mu ju dá...? Ak by hrob mal byť tou istou celoživotnou odmenou pre tých, 
ktorí celý život ubližujú iným a nedbajú na nikoho, lež vidia len sebecké dobro - ako aj pre 
tých, ktorí sa umárajú prácou pre dobro, pravdu a spravodlivosť s veľkým rizikom 
zneuznania..., potom aký zmysel sa môže dať životnej snahe o dobro pre iných...? Aký 
zmysel môže mať samotný ľudský život, ktorý rovnako končí v hrobe...? Kristovo 
vzkriesenie nám dáva záruku pravdy jeho slov: "Ti však, čo konali dobro budú vzkriesení 
pre život; ale tí, ktorí páchali zlo budú vzkriesení pre odsúdenie..."/Jn 5,29/. Pre nás je 
dôležitý život nielen tu na zemi, pre ktorý sa tak často namáhame v zháňaní pokrmu, ale 
omnoho viac potrebujeme život v plnosti večnosti, pre ktorý nám dá pokrm "iba Syn 
človeka"./por.Jn 6,27/.  

Preto je Veľká noc "sviatkom sviatkov", lebo zvýrazňuje tú najradostnejšiu udalosť 
ľudských dejín, ktorou je vykúpenie človeka a vzkriesenie Syna človeka s pozvaním k 
životu nás všetkých. Prajem vám všetkým, aby tieto sviatky Paschy, zostali hlboko v srdci 
každého z vás a vy, aby ste z nich čerpali silu a istotu života, ktorý dáva Boh, lebo človek 
môže žiť len v rešpekte voči nemu. Do ďalších dní "poprazdenstva" Vzkriesenia vám 
udeľujem archijerejské požehnanie a vyprosujem ochranu Matky Božej. "CHRISTOS 
VOSKRESE!" 

       vladyka Milan Chautur 

 



   Bohoslužobný poriadok 
  20. 4. –  26. 4. 2020 

 

   !!! Neverejné bohoslužby !!!    
 

PONDELOK  20. 4. 
Prepodobný otec Teodor Trichinas. 

z nedele o Tomášovi (233) 

 

 

17:00   Ložín 
 

 

 

+   Ján, Anna 
       r. Vološinová 
 

UTOROK  21. 4. 
Hieromučeník Január a spoločníci. 

z nedele o Tomášovi (233) 

 

 

17:00   Ložín                             

 

 

+   o. Zdenko Andráš 

STREDA  22. 4. 
Prepodobný otec Teodor Sykeónsky. 

z nedele o Tomášovi (233) 

 

17:00   Ložín                             
 

 

+   Ľudovít, Helena  
      r. Pivarníková 

 

ŠTVRTOK 23. 4. 
Svätý a slávny veľkomučeník, 
triumfátor a divotvorca Juraj 

Odporúčaný sviatok. 
o Tomášovi (233) a Jurajovi (373)  

 

17:00   Ložín 
        + Posvätenie ozimín 

 

 

*   Anna Tkáčová 

 

18:00   Falkušovce 
          + Posvätenie ozimín 

+   František, Juraj,  
      Daniel r. Mindžáková 

PIATOK 24. 4. 
 

Svätý mučeník Sáva Stratilat. 
 

z nedele o Tomášovi (233) 

 

17:00   Ložín 
 

 

+   Etela Jarošová 

 
 

18:00   Falkušovce 
 

*   Jozef 

SOBOTA 25. 4. 
 

Svätý apoštol a evanjelista Marek. 

 

14:30  Falkušovce – Sobáš 
Milan Bajus a Katka Jacková 

NEDEĽA 26. 4. 
 

Nedeľa o myronosičkách (234) 
 

Svätý hieromučeník Bazil,  
amázijský biskup. 

 

  9:00   Ložín 
 

 

 

*   Jaroslav 

 

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 (sv. spoveď a Eucharistia...) ma kontaktujte osobne na fare alebo telefonicky.  
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