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Odkaz blaženého Pavla Petra Gojdiča 
 

 

Drahí bratia a sestry! Slávime odpustovú slávnosť ku cti blaženého prešovského 
biskupa mučeníka Petra Pavla Gojdiča, nášho patróna chrámu v Ložíne. S touto 
milou udalosťou, vám ponúkam zopár myšlienok i osobnú modlitbu tohto svätca. 

"Som si istý, že nakoniec pravda bude triumfovať nad lžou a láska prekoná 
nenávisť. Nemám v nenávisti svojich nepriateľov. Rád by som ich priviedol 
bližšie ku Kristovi, prirodzene nie násilím alebo ľsťou, ale prostredníctvom 
lásky a pravdy". "Naše súčasné trápenia nás ani nezlomia, ani neoddelia od 
pravej cirkvi a Kristovej lásky. Naopak! Prenasledovanie a utrpenia len 
posilňujú našu vieru a privádzajú nás bližšie ku Kristovi a jeho cirkvi." 

Tento odkaz odovzdal blažený vladyka Pavol na sklonku svojho života. Vo väzení 
sa stretáva okrem iných kňazov, aj s baziliánom otcom Mariánom Potašom, ktorý po 
jeho smrti zostavil nádherné literárne dielo o živote blaženého pod názvom Dar lásky. 

Jemu vladyka Pavol vo väzenskej nemocnici v Leopoldove, povedal: „Mariánku, 
ja sa už nevrátim domov, do Prešova, ale ty „áno“. Pozdrav mojich najmilších 
veriacich a daj im namiesto mňa moje požehnanie, aby si uchovali najväčší dar: 
vieru a našu prekrásnu tradíciu.“ Kiež by sme vždy pamätali na tento odkaz 
a vzmáhali sa tak v našej viere. 

 

Modlitba hieromučeníka Pavla vo väzení 
 

„Pane, Bože môj! Som presvedčený, že ty ochraňuješ v teba dúfajúcich. 
Dôverujem ti a verím, že nič neodmietneš tomu, kto ťa o niečo prosí, a preto sa 
na teba celkom spolieham. Do tvojej svätej Prozreteľnosti vkladám svoje 
myšlienky, diela a plány. Nech mi je vzdialený každý nepokoj. Ľudia ma môžu 
pozbaviť cti, môžu prekaziť moje plány, môžem prísť o svoj majetok, choroba 
mi môže vziať moje posledné sily, okolnosti ma môžu pozbaviť možnosti 
vykonávať môj úrad, hriech ma môže pozbaviť tvojej milosti, môžu mi vziať aj 
slobodu, no dôveru k tebe nikto nevytrhne z môjho srdca. Túto dôveru si 
zachovám do posledného dychu môjho života. Celé peklo povstalo proti mne, 
ale žiadna pekelná sila nevyrve mi zo srdca moju dôveru k tebe, lebo ty si dobrý 
a láskavý Boh a silný Pán.“ 

Uchovávame v mysli i v srdci tieto slová ako nádej a povzbudenie do ďalších dní. 
 

                          Váš otec Emil Zorvan. 



   Bohoslužobný poriadok 
  22. 7. –  4. 8. 2019 

 

PONDELOK 22. 7. 
Svätá myronosička Mária Magdaléna. 

 
 

Dovolenka od 22. 7. – 3. 8. 2019 
Zastupovanie:  

 

o. Štefan Jusko 
Dúbravka: 0911 912 553 

 

alebo 
 

o. Maroš Rinik  
Trhovište: 0911 711 403 

UTOROK 23. 7. 
Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci. 

STREDA 24. 7. 
Svätá veľkomučenica Kristína. 

 ŠTVRTOK 25. 7. 
Zosnutie svätej Anny. 

PIATOK 26. 7.  
Svätá prepodobná mučenica Paraskeva.  

SOBOTA 27. 7. 
Veľkomučeník a liečiteľ Panteleimón. 

NEDEĽA 28. 7.  
Svätí apoštoli a diakoni  

Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas. 
6. hlas (149)  

Zbierka na Podporný fond Eparchie. 

 

 11:00    Ložín    
Zastupuje o. Vojčík (Dvorianky) 
 

 

  *   Anna Štefančíková 

 

 10:30    Falkušovce 
Zastupuje o. Rinik (Trhovište) 

 

 

 

PONDELOK 29. 7. 
Svätý mučeník Kallinik. 

 
 

 

Dovolenka od 22. 7. – 3. 8. 2019 
Zastupovanie:  

 

o. Štefan Jusko 
Dúbravka: 0911 912 553 

 

alebo 
 

o. Maroš Rinik  
Trhovište: 0911 711 403 

UTOROK 30. 7. 
Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci. 

STREDA 31. 7. 
Svätý a spravodlivý Eudokim. 

 ŠTVRTOK 1. 8. 
Vynesenie úctyhodných driev sv. Kríža. 

PIATOK 2. 8.  
Prenesenie pozostatkov sv. Štefana. 

SOBOTA 3. 8. 
Prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust. 

NEDEĽA 4. 8.  
Siedmi svätí mladíci z Efezu. 

7. hlas (150)  

Farská mesačná zbierka. 

 

   9:00    Ložín  
 

 

*   r. Guľášová 

 

 10:30    Falkušovce 
 

 

 

*   za farnosť 
 

Farské oznamy: 
 

-  Dary na chrám v Ložíne: Matej Torma s rodinou: 50 €. Pán Boh zaplať a štedro odmeň! 

 

-  Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Koščová a Jacková. Ďakujeme! Pán Boh zaplať!  

-  Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Marty Lucovej. Ďakujeme! Pán Boh zaplať! 
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