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gréckokatolíckej farnosti Falkušovce a filiálky Ložín 

 č.  19 / 2020 
 

Usmernenia o verejných bohoslužbách v našej farnosti. 
 

Christos voskrese, drahí bratia a sestry. Od stredy 6. mája máme obnovené 
verejné bohosluţby, ktoré však podliehajú viacerým obmedzeniam: 
 VSTUP do chrámu LEN s RUSKOM! 
 PRI DVERÁCH je pripravená DEZINFEKCIA NA RUKY. 
 SEDENIE v cerkvi bude v KAZDEJ DRUHEJ LAVICI (rodina ţijúca v jednej   

domácnosti môţe sedieť spolu). 
 Je potrebne DODRŢIAŤ 2 - metrové ODSTUPY aj PRE STOJÁCICH TAK V 

CHRAME ako aj VONKU. 
 V nedeľu a vo sviatky bude zapnuté VONKAJŠIE OZVUČENIE. 
 ÚCTU KRÍŢU A IKONAM je v tomto čaše dočasné dovolené NAHRADIŤ 

NÁZNAKOM alebo ÚKLONOM, bez dotyku pier a rúk. 
 Sluţbu pri dverách a vonku budú zabezpečovať naši KURÁTORI. 
 Pre SV. SPOVEĎ platia všetky doterajšie platne opatrenia: rúško, odstup, 

vetranie miestnosti pripadne vonkajšie prostredie. 
 V prípade MYROVANIA bude rozdávaná prosfora lyţicou na ruku a 

pomazanie posväteným olejom  na čelo bude nahradené poţehnaním, bez 
dotyku veriaceho. 

 K prijatiu Sv. Eucharistie prichádzame v 2 m odstupoch. 
 Sv. EUCHARISTIU budem zatiaľ podávať na čistú otvorenú dlaň veriaceho,  

ktorý ju hneď pred kňazom príjme do svojich úst a odchádza na miesto. 
 Aţ do ÚPLNÉHO ODVOLANIA mimoriadnych opatrení, ktoré limitujú 

zhromaţďovanie, zostava v platnosti DIŠPENZ OD POVINNEJ ÚČASTI NA  
BOHOSLUZBACH v nedele a sviatky. Zdôrazňujem, ţe účasť na  
bohosluţbách je STALE DOBROVOĽNÁ - aj čo sa týka nedeli a sviatkov. V 
tejto súvislosti PLATÍ, ŢE AJ ÚČASŤ na AKATISTE, MOLEBENE, VEČIERNI 
alebo UTIERNI je rovnako zachovaním zásady 3. príkazu Desatora a  
naplnením kresťanskej úlohy v nedeľu a sviatok sa stretnúť s Bohom. 

 Zároveň budú pokračovať vysielania bohosluţieb prostredníctvom TV LOGOS 
a TV Zemplín. Platí to najmä pre aktuálne chorých, alebo rizikové skupiny 
(starší nech zváţia svoju prítomnosť na bohosluţbách). 

 

Informácie zo dňa 5. mája 2020 podľa nariadení nášho vladyku Cyrila Vasiľa, SJ. 
 

                    Váš o. Emil Zorvan 



   Bohoslužobný poriadok 
  11. 5. –  17. 5. 2020 

 

 

PONDELOK  11. 5. 
Odporúčaný sviatok.  

Blažený hieromučeník Vasiľ, 
prešovský svätiaci biskup. 

z Polovice Päťdesiatnice (238)  
a bl. Vasiľovi (papier) 

 
 

16:30   Ložín    
              +  Moleben k bl.Vasiľovi 
 
 

 

 

+   Alžbeta, Veronika,  
      Ján r. Mihaľová 

 
 

 
 

 

18:00   Falkušovce   
             +  Moleben k bl.Vasiľovi 
 

*   Jolana, Štefan 

    r. Štefanová 

UTOROK  12. 5. 
Naši otcovia svätý Epifanios,  

cyperský biskup, a svätý Germanos, 
konštantínopolský patriarcha. 

zosnulým (162)  

 

 
 

18:00   Falkušovce 
          -  pohrebná s panychídou 

 

 
+   Elena Kušnírová 

STREDA  13. 5. 
 

Ukončenie sviatku  
Polovice Päťdesiatnice. (238) 

 

Svätá mučenica Glykéria. 

16:30   Ložín                             
      + Moleben pred klokočovskou  
         ikonou Bohorodičky 

 

*   Anna 

18:00   Falkušovce                          
   + Moleben pred klokočovskou  
      ikonou Bohorodičky 

 

+   Alžbeta 

ŠTVRTOK  14. 5. 
Svätý mučeník Izidor. 

 z Nedele o Samaritánke (239)  

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

18:00   Falkušovce           

 

+   Michal  
      r. Osipčáková 

PIATOK  15. 5. 
Náš otec svätý Izaiáš, biskup 

a rostovský divotvorca. 
Náš prepodobný otec  

Pachómios Veľký. 
z Nedele o Samaritánke (239) 

 

16:30   Ložín                             
        +  Akatist pred klokočovskou  
             ikonou Bohorodičky 

 

*   Janka 

 

18:00   Falkušovce                          
    +  Akatist pred klokočovskou  
         ikonou Bohorodičky 

 

+   Michal Vasiľ 

SOBOTA  16. 5. 
Náš prepodobný otec Teodor 

Posvätený učeník Pachómia Veľkého. 

 

- 
 

- 

NEDEĽA  17. 5. 
 
 

Nedeľa o slepom.  
 
 

Sv. apoštol Andronik a spoločníčka. 
 

z nedele (241)  

 

  9:00   Ložín 
 

*   r. Kvetoslavy  

          Mattovej 
 

 

10:30   Falkušovce 
 

 

 

 

 

 

 

*   za farnosť 

 

Farské oznamy:  
 

-   Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Mariščáková a Tormová. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 

-   Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Márie Tomkovej. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 
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