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Máj - nový život (nielen v prírode). 
 

Christos voskrese, drahí bratia a sestry. Vstup do rozkvitnutého mesiaca máj si 
od nás zaslúži radostnú tému nového života, ktorý dáva nie človek, ale Boh. Tak, 
ako sa človek ničím nepričinil o to, že nám zakvitli stromy, zazelenala sa tráva, 
rozkvitli lúky a vzduch sa naplnil vôňou a atmosférou nového života, tak aj novosť 
nášho ľudského života je závislá jedine od toho, kto je Darcom života.  

Darmo si budeme gratulovať, že sme v pandémií "obstáli" pomerne dobre čo sa 
týka strát na životoch, ak by sa ľud Slovenska neprihováral k Bohu a neprosil o 
ochranu Matky Božej v rešpekte voči tým, ktorí sú povolaní viesť tento štát a 
cirkev, ináč by mohla vyzerať situácia aj u nás. Lebo Boh dáva myšlienku aj tým, 
ktorí mu neveria a On je ten, ktorý si chráni svojich, či to niekto reflektuje, alebo 
nie. Nám je treba v pokore naďalej žiť svoj život s Bohom bez namýšľania si, že 
sme čímsi, lebo všetci sme len "neužitoční sluhovia" a azda robíme to, čo sme 
povinní urobiť (porov. Lk 17, 10).  

Začíname najkrajší mesiac roka, ktorý hýri životom - tým životom v prírode, ale 
aj tým ľudským, ktorý je potrebné ešte viac zvýrazniť duchovnosťou nášho života. 
Preto nám cirkev dáva pred zrak "Kráľovnú mája", nakoľko práve Presvätá 
Bohorodička priniesla svetu nový život v Tom, ktorý sa z nej narodil, ale aj vstal 
zmŕtvych, aby nám život daroval. K nej by sme sa mali viac s vďačnosťou utiekať a 
ju aj prosiť nielen o to, aby sa k nám nevrátila zákerná choroba, lež aj o to, aby sa 
ľudia vrátili k Bohu. Lebo stále platia Ježišove výstražné slová: "Ak nebudete robiť 
pokánie, všetci podobne zahyniete!" (Lk 13, 5). A nik z nás by nechcel riskovať to, 
čo sme mali možnosť sledovať v priamom prenose zo zasiahnutých území 
Talianska, Španielska a iných krajín... 

Máme pred sebou nádherný mesiac máj s výzvou k májovým pobožnostiam i 
spoločným ružencom v rodinách za odvrátenie hrozby pandémie a ochranu pred 
"druhou vlnou", ale okrem ohrozenia tela, pamätajme aj na ohrozenosť našich duší 
a našich rodín. Uvedomme, že život sa azda bude pomaly vracať do svojich koľají, 
ale nech sa nevráti do tých zlých, lež nachádza nové inšpirácie pre dobro a vieru, 
ktorú od nás Boh očakáva. Ďakujem vám za mnohé povzbudenia i prejavy súcitu a 
kondolencie, ktoré prijímam s nádejou na život, ktorý je v Bohu stálym a 
radostným, len treba v neho veriť a jemu zveriť svoje starosti. (porov. 1 Pt 5, 7 – 9)  

 

  vladyka Milan Chautur 

 



   Bohoslužobný poriadok 
  4. 5. –  10. 5. 2020 

 

   !!! Neverejné bohoslužby !!!    
 

PONDELOK  4. 5. 
 

Svätá mučenica Pelágia. 
 

zosnulým (162) 

 
 

18:00   Falkušovce 
      +  panychída    
      +  Moleben k Bohorodičke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+   Renáta (40. deň) 

UTOROK  5. 5. 
 

Svätá a slávna mučenica Irena. 
 

z nedele o porazenom (236) 

 

 

18:00   Ložín    
   +  Moleben k Bohorodičke 
 

 

 

+   Vincent Luca 

STREDA  6. 5. 
 

POLOVICA PÄŤDESIATNICE. 
 

Svätý, spravodlivý  
a veľmi trpezlivý Jób.  (238) 

 

17:00   Ložín                             
   +  Akatist ku Klokočovskej       
       Bohorodičke  

*   Peter s rodinou 

      r. Tormová 

 

18:00   Falkušovce                          
     +  Akatist ku Klokočovskej       
         Bohorodičke  

*   Jaroslav, Rastislav 

      Gabika s rodinami 

ŠTVRTOK 7. 5. 
Spomienka na znamenie úctyhodného 

kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo 
svätom meste Jeruzaleme za kráľa 

Konštantína o tretej hodine dňa. 
z Polovice Päťdesiatnice (238) 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

18:00   Falkušovce 
         +  Akatist k Bohorodičke                          

 
 

 

+   Michal  
      r. Osipčáková 

PIATOK 8. 5. 
Odporúčaný sviatok. Voľnica. 

Svätý, slávny a všechválny apoštol 
a evanjelista Ján Teológ,  

milovaný učeník, ktorý ležal  
na Kristovej hrudi, panic. 

z Polovice Päťdesiatnice (238) 
a Jánovi Teológovi (380) 

 

 

17:00   Ložín 
      + Akatist k Bohorodičke                          
 
 

 

 

 

 

*   Anna 

 
18:00   Falkušovce 
 

 

+   Štefan Kislan 

SOBOTA 9. 5. 
Prenesenie úctyhodných pozostatkov 

nášho otca svätého Mikuláša 
Divotvorcu z Myry do mesta Bari. 

 
- 

 
- 

NEDEĽA 10. 5. 
 

Nedeľa o Samaritánke  
 

Svätý apoštol Šimon Horlivec. 
 

z nedele (239) a Šimonovi (383) 

 

  9:00   Ložín 
 

*   Ţofia, Lívia  

       r. Lorková 
 

10:30   Falkušovce 
 

 

 

 

*   za farnosť 
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