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Máj - mesiac Panny Márie 
 
 

Bratia a sestry! Mesiac MÁJ oddávna sa v Cirkvi slávi ako mesiac Panny Márie. 
Je venovaný jej úcte a najmä rozjímaniu o jej krásnych čnostiach, o jej moci a 
dobrote, o jej svätom živote tu na zemi a oslávení v nebi. Celým mesiacom zaznieva 
vzývanie a oslava jej mocného príhovoru u Boha. Ako na jar vyráža zeleň, aj 
mariánsky mesiac môže byť pre nás začiatkom nového duchovného života. Sme to, 
čo z nás urobili naše matky.  

Veľký ctiteľ Panny Márie svätý Ľudovít Grignion z Montfortu (17. stor.) nás 
uisťuje, že s Pannou Máriou sa za jeden mesiac dá urobiť väčší pokrok ako za 
mnoho rokov bez nej. Keď k nám príde Máriino kráľovstvo, príde aj kráľovstvo 
Kristovo. Budeme sa cítiť skutočne šťastní, ak sa budeme usilovať stále väčšmi 
milovať Pannu Máriu a ak to budeme učiť aj iných. Mnohým obráteniam, mnohým 
rozhodnutiam darovať sa službe Bohu, predchádzalo stretnutie s Máriou.  

"Osobitný prejav Máriinho materstva", povedal sv. Ján Pavol II vo Fatime "sa 
nachádza na miestach, kde sa obracala na ľudstvo, na miestach, kde bola 
zaznamenaná Matkina mimoriadna prítomnosť. Na všetkých týchto miestach 
dochádza k naplneniu výnimočného svedectva nášho ukrižovaného Pána. Tam bolo 
ľudstvo zverené Márii; tam sa môžeme s ňou stretnúť ako s vlastnou matkou, otvoriť 
jej svoje srdce a všetko jej povedať."  

Dánsky básnik Jörgenson o svojom obrátení z luteránstva a ateizmu na katolícku 
vieru hovorí toto: "Moja matka každý večer čítavala celej rodine jednu stránku z 
Biblie. Prv než som šiel spať, modlieval som sa kľačiačky pri posteli modlitbu 
Otčenáš. Raz, ako som tak kľačal v mesačnom svetle, pripojil som k Otčenášu aj 
modlitbu Raduj sa. Našiel som túto modlitbu náhodou v jednej knihe. Táto modlitba 
sa mi veľmi zapáčila. Môžem povedať, že ma obrátila na pravú katolícku vieru práve 
modlitba Raduj sa. Prostredníctvom Matky Márie som sa vrátil k Matke - katolíckej 
Cirkvi." Tento významný spisovateľ je známy ako autor životopisov svätých. Jeden z 
týchto životopisov sa začína slovami: "Na počiatku bola matka... Dieťa sa stáva tým, 
čím je matka. Tým, čím chce matka, aby sa stalo... Dieťa bude sväté, ak sa matka 
orientuje na Boha, ak kráča po Božej ceste..."  

A tak v tomto mariánskom mesiaci prejavme každý svojím vlastným spôsobom 
patričnú úctu Matke Syna Božieho i našej nebeskej Matke Panne Márii. 

 

                                      Váš o. Emil Zorvan 



   Bohoslužobný poriadok 
  13. 5. – 19. 5. 2019 

  

PONDELOK 13. 5. 
Svätá mučenica Glykéria. 

 
 

- 
 

 

- 

UTOROK 14. 5. 
 

Svätá mučeník Izidor. 
 

z nedele o porazenom (236) 

 

16:30  Ložín 
 

+   Anton, Ján, Mária 
      r. Mihaľová 

 

18:00  Falkušovce 
      

+   r. Marcinová, 
      r. Hrubá 

STREDA 15. 5. 
 

POLOVICA PÄŤDESIATNICE  
 

z Polovice (238) 

16:30  Ložín 
        + Moleben k Bohorodičke 

+   r. Miľková, 
      r. Hlavatá 

18:00  Falkušovce 
     + Moleben k Bohorodičke 

 

+   Mária Brodyová 

ŠTVRTOK 16. 5.  

Náš prepodobný otec  
Teodor Posvätený. 

 

z polovice Päťdesiatnice (238) 

 

16:30  Ložín 
 

 

+   Mária r. Lukáčová 

 

18:00  Falkušovce 
      

 

+   Andrej Matiščák 

PIATOK 17. 5. 

Svätý apoštol Andronik. 

 
 

- 
 

 

- 

SOBOTA 18. 5. 
Svätý mučeník Teodot z Ankyry  

a sedem svätých panien. 

 
 

 
 

 
 

10. metropolitná púť do Krakowa. 

NEDEĽA 19. 5.  
 

 
 
 

o Samaritánke (239) 

 

 
 

 

7:45  Krasnovce - zastupovanie. 
 

 

 

  9:00  Ložín  
 

 

*   r. Kvetoslavy Mattovej 

 

 10:30  Falkušovce 
 

   *  za farnosť 
 

Farské oznamy: 
-  Autobus na Púť do svätyne Božieho milosrdenstva do Krakowa odchádza o 3,45 od fary. 
 

-  19. mája 2019 vás pozývame na Púť rodín a mladých Košickej eparchie do Ruskej Bystrej, s  
   témou: Vychádzajúci z lásky - "My milujeme, lebo on prvý miloval nás". Hlavnou časťou bude Sv.  
   liturgia s novým protosynkelom Košickej eparchie o. Jaroslavom Lajčiakom, vysielaná v RTVS.    
   Púť je spojená s odpustom v drevenej cerkvi (UNESCO) a slávnosťou Dňa obce Ruská Bystrá.  
   Pre pútnikov je pripravený okrem pohostenia aj bohatý kultúrny a duchovný program. 
 

-  Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Jacková a Osipčáková. Ďakujeme! Boh odmeň! 
-  Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Anny Tormovej. Ďakujeme, Boh zaplať! 
 

Kvetinky májové, Márii sa kloňte, zvončeky hájové, Márii zazvoňte,  
vzdajte česť a úctu najčistejšej Panne, proste ju, nech na nás z výšin neba zhliadne. 
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