
 

Amen - farský list  

gréckokatolíckej farnosti Falkušovce a filiálky Ložín 

 č.  17 / 2020 
 

Putovná ikona Bohorodičky z Klokočova v našej farnosti. 
 

Christos voskrese, drahí bratia a sestry. V týchto dňoch sa v našej farnosti tešíme z 
prítomnosti putovnej ikony Presvätej Bohorodičky z Klokočova, ktorá od októbra roka 2018 
putuje po všetkých farnostiach našej Košickej eparchie.  

Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, počas eparchiálneho 
odpustu v Klokočove 12. 8. 2018, vyhlásil duchovnú prípravu na 350. výročie slzenia ikony 
Presvätej Bohorodičky v Klokočove, ktoré si pripomíname tohto roku, ako dôležitú udalosť 
našej miestnej cirkvi. Jednou z duchovných aktivít v rámci tejto prípravy je putovanie kópie 
Klokočovskej ikony v cirkevných spoločenstvách našej Eparchie. Toto putovanie 
Klokočovskej ikony začalo a je pokračovaním putovania ikony sv. Cyrila a Metoda v Roku 
osláv Košickej Eparchie (2017 - 2018), s úmyslom zverenia Božieho ľudu našej eparchie 
pod ochranu tej, ktorá pred 350 rokmi prejavila súcit s ľudom Zemplína.  

Aby ikona mohla navštíviť všetky spoločenstvá našej eparchie, vladyka Milan Chautur 
CSsR, košický eparchiálny biskup, zaháji jej putovanie v nedeľu 30. septembra 2018 pri 
príležitosti posviacky nového farského chrámu Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v 
Košiciach – Nad Jazerom. Harmonogram putovania ikony je zverejnený na web-stránke 
našej eparchie. Postup putovania ikony v protopresbyterátoch bol nasledovný: Košice »» 
Spišská Nová Ves »» Sečovce »» Trebišov »» Maďarský »» Sobrance »» Michalovce, kde 
aj vyvrcholia oslavy eparchiálnou odpustovou slávnosťou v Klokočove 15. 8. 2020. Časový 
plán je taký, že pre každú farnosť je jeden týždeň tým časom, kedy ikona môže putovať k 
jednotlivým spoločenstvám vo farnosti podľa uváženia miestneho farára. 

Základným rámcom duchovného programu uctenia si ikony nech je sv. liturgia, v ktorej 
sa vloží prosba za našu eparchiu a eparchov. Minimálnou sprievodnou modlitbou môže 
byť Moleben pred klokočovskou ikonou Presvätej Bohorodičky alebo Akatist ku 
Klokočovskej ikone Presvätej Bohorodičky, či pieseň o klokočovskej ikone, ktoré 
zložil a zostavil gréckokatolícky kňaz Marko Durlák, pôsobiaci toho času v Ríme na 
Kongregácii pre východné cirkvi. Takisto je vhodné požiť zasväcujúcu modlitbu k Presvätej 
Bohorodičke, či iné modlitby vydané pre toto jubileum. Ďalší program je vo vlastnej réžii 
cirkevného spoločenstva, do ktorého sa môžu zapojiť všetky generácie a stavy.  

Aj keď sme v čase pandémie korona vírusu zatvorení doma, predsa je tu možnosť 
prísť na osobnú modlitbu do chrámu. Využime túto možnosť a podľa programu si nájdime 
čas na vyprosenie si ochrany od naše patrónky Zemplína. 

Nech dobrotivý Boh na príhovor svojej Matky udelí našej Eparchii i farnosti všetky 
potrebné duchovné dary a milosti. 

 

       Váš o. Emil Zorvan 

 



   Bohoslužobný poriadok 
  27. 4. –  3. 5. 2020 

 

   !!! Neverejné bohoslužby !!!    
 

PONDELOK  27. 4. 
 

Svätý hieromučeník Simeon,  
Pánov príbuzný. 

 

z nedele o myronosičkách (234) 

17:00   Ložín 
               + Akatist ku  
   Klokočovskej Bohorodičke 

 

 

 

 

 

*   Ľudovít Pivarník 

 

18:00   Falkušovce 
 

*   Marienka 

UTOROK  28. 4. 
Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros. 

Mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián. 
z nedele o myronosičkách (234) 

 

17:00   Ložín    
               + Akatist ku  
   Klokočovskej Bohorodičke                          

 

 

+   r. Fiľová, Eštoková 

STREDA  29. 4. 
 

Deviati svätí mučeníci z Kyzika. 
Prepodobný Memnón Divotvorca. 

 

z nedele o myronosičkách (234) 

 

17:00   Ložín                             
 

 

+   Anna Balogová 

18:00   Falkušovce 
              + Moleben ku  
   Klokočovskej Bohorodičke                          

 

 

 

 

 

*   Peter Mariščák 

ŠTVRTOK 30. 4. 
Svätý apoštol Jakub,  

brat svätého Jána Teológa. (376) 
Jakubovi a myronosičkám (234) 

 
 

 
 

18:00   Falkušovce 
              + Akatist ku  
   Klokočovskej Bohorodičke                          

 

 

+   Michal r. Osipčáková 

PIATOK 1. 5. 
Prvý piatok 

Svätý prorok Jeremiáš. 
z nedele o myronosičkách (234) 

Voľnica. 

 

17:00   Ložín 
 

 

+   Ján, Michal, Alžbeta 

18:00   Falkušovce 
               + Akatist ku  
   Klokočovskej Bohorodičke                          

 

*   Jozef, Ružena 

SOBOTA 2. 5. 
 

Náš otec svätý Atanáz Veľký. 

 

9:30   Falkušovce - Fatimská sobota 

NEDEĽA 3. 5. 
 

Nedeľa o porazenom (236) 
 

Odchod do večnosti prepodobného 
otca Teodóza Pečerského (188) 

 

  9:00   Ložín 
 

 

 

*   Anna Jenčíková 

 

10:30   Falkušovce 
 

 

 

 

*   za farnosť 

 

Farské oznamy: 
-   Napriek tomu, že sme teraz obmedzení v spoločnom slávení obradov, možnosť individuálnej modlitby   
   v chráme je stále možná. Vhodnou príležitosťou na to, je i modlitba pred putovnou ikonou  
   Presvätej Bohorodičky z Klokočova, ktorá je momentálne v našej farnosti do nedele 3. mája.    
   Pomodliť sa pred ikonou môžete v Ložíne v nedeľu od 15. - 16. h., v pondelok od 16. - 17. h.  
   a v utorok 18. - 19. h. Vo Falkušovciach v stredu, štvrtok a piatok od 19. - 20. h. Počas týchto  
   časov budem k dispozícii k vyslúženiu sviatosti zmierenia. Vyprosme si ochranu u patrónky Zemplína. 
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