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Svedectva na príhovor blahoslaveného Metoda 
 

 

Drahí bratia a sestry! S dnešným sviatkom blahoslaveného hieromučeníka Metoda 
Dominika Trčku, michalovského protoigumena, vám prinášam niektoré zo svedectiev ľudí, 
ktorí boli vypočutí na jeho orodovanie: 
 

Chcela by som vydať svedectvo o vypočutí modlitby na príhovor blaženého o. Dominika 
Metoda Trčku. Naša dcéra po skončení vysokej školy intenzívne hľadala zamestnanie. 
Napísala možno 70-90 žiadostí. Chodila po konkurzoch. Keďže bývame v ..., odišla do ... a 
aj tam sa snažila, hľadala, sledovala inzeráty, hovorili sme známym, ale sa nedarilo. Ja 
matka obrátila som sa v modlitbách k bl. Dominikovi Metodovi Trčkovi. Dcéru zamestnali na 
dobu neurčitú. Ďakujem!  

 

Bola som veľmi chorá, v kritickom stave, keď ku mne prišla moja známa. Prosila som ju, 
aby sa za mňa modlila, čo aj urobila. Dala mi do ruky obrázok bl. mučeníka Dominika 
Metoda Trčku s modlitbou, aby som sa aj ja modlila. Previezli ma na operáciu do nemocnice 
v Košiciach, kde som celý čas mala obrázok v ruke, celú noc, až do jedenástej hodiny 
nasledujúceho dňa, kým ma nepreviezli na operačnú sálu. Tam mi docent vybral obrázok 
z ruky, prečítal a odniesli ma na operačnú sálu, kde ma operovali na nádor priedušnice. Keď 
som sa prebrala, krásne som dýchala, mala som nové čisté dýchanie. Ani som nevedela, že 
skrze takýto obrázok sa môže stať aj zázrak. Ďakujem! 

  
 

Dňa 14. júna ma postihla mozgová príhoda. Bola som v nemocnici na nervovom 
oddelení a potom tri týždne na rehabilitačnom oddelení v .... Za celé obdobie som mala 
problémy s vyprázdňovaním. V ... pracoval môj bývalý žiak a ten mi priniesol modlitbu 
venovanú Dominikovi Metodovi Trčkovi. Modlila som sa a obrátila na tohto svätca a môj stav 
sa do dvoch dní zlepšil. Srdečná vďaka za príhovor Dominika Metoda Trčku, ktorého som 
osobne poznala ako malé dievča.  

 

Zúčastnila som sa v Michalovciach slávnosti, keď boli prenesené telesné pozostatky bl. 
mučeníka Dominika Metoda Trčku. Pri tejto príležitosti boli rozdávané obrázky s modlitbou. 
Mám brata, ktorý je dlhú dobu vdovcom. S manželkou mal päť detí, všetky vychoval 
a hmotne zabezpečil. Už sa viac neoženil a zanedbával aj svoj duchovný život. Za totality 
bol komunistom a funkcionárom. Je vážne chorý, keďže má rakovinu pľúc. Príbuzných 
trápilo, že ani v tomto stave nechcel pristúpiť k sviatostiam. Dlhšiu dobu som sa modlila k bl. 
Dominikovi Metodovi Trčkovi, podľa modlitby z obrázka. Napokon môj brat súhlasil, že 
prijme sviatosť zmierenia, a skutočne sa aj vyspovedal. Moja prosba bola teda na príhovor 
bl. Dominika Metoda vyslyšaná. Ďakujem! 

   Váš o. Emil Zorvan      
 



   Bohoslužobný poriadok 
  26. 8. –  1. 9. 2019 

 

PONDELOK 26. 8. 
Svätí mučeníci Adrián a Natália. 

z pondelka (154) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

18:00   Ložín 
 

 

 
 

 *  Anna r. Tkáčová 

UTOROK 27. 8. 
Náš prepodobný otec Pimen. 

z utorka (155) 

 

17:30   Falkušovce 
 

 

+   Anna, Ján  
      r. Hrabovská 

STREDA 28. 8. 
Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky. 

zo stredy (156) 

 
 

 
 

 
 

 

18:00   Falkušovce 
 

 

 
  

+   Helena Krišková 

ŠTVRTOK 29. 8. 
 

Odporúčaný sviatok 
 

Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhodného 
a slávneho proroka, predchodcu  

a krstiteľa Jána  (415) 

 

  8:00   Falkušovce 
 

 

 +   r. Jaroslava Sinčáka  
 

 

  9:15   Ložín 
 

 

 *  Janka 

 

10:30 Trhovište - zastupovanie 
 

PIATOK 30. 8.  
Naši otcovia Alexander, Ján a Pavol 

Nový, konštantínopolskí patriarchovia. 
 z piatka (159) 

 

 

18:00   Ložín 
 

 

 

 

+   Mária r. Lukáčová 

 
 

SOBOTA 31. 8. 
Uloženie úctyhodného pásu našej 
presvätej Vládkyne a Bohorodičky. 

 

 
 
 
 

6:45 - Púť do Máriapócsi  
 

NEDEĽA 1. 9. 
 

Začiatok indiktu – nového  
cirkevného roka. 

 

3. hlas (145) z lndiktu (262) 
 

Myrovanie po sviatku = Farská zbierka. 

 

7:30 Moravany - zastupovanie 
 

 
 

   9:00   Ložín 
 

 

*   Evka a Marek Torma 

 
 

 10:30   Falkušovce 
 

 

*  za farnosť 
 

 

Farské oznamy:  
 

- OHLÁŠKY: Podľa kánonu 1066 CIC a nasl. oznamujeme, že kánonické - sviatostné manželstvo  
      chcú uzavrieť Ján MIHALEČKO, pochádzajúci z farnosti Klokočov (okr. Michalovce) a Katarína  
      SELECKÁ, pochádzajúca z farnosti Falkušovce. Ohlasujú sa tretíkrát. Kto by vedel prekážku, pre  
      ktorú by nemohli prijať sviatostné manželstvo je povinný ohlásiť to na farskom úrade. 

 

- OHLÁŠKY: Podľa kánonu 1066 CIC a nasl. oznamujeme, že kánonické - sviatostné manželstvo  
      chcú uzavrieť Tomáš VAREHA a Slávka FEDORINOVÁ, pochádzajúca z farnosti Falkušovce.  
      Ohlasujú sa prvýkrát. Kto by vedel prekážku, pre ktorú by nemohli prijať sviatostné manželstvo je  
      povinný ohlásiť to na farskom úrade. 

 

-  Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Tomášová a Čorbová. Ďakujeme! Pán Boh zaplať! 
-  Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Márie Tormovej. Ďakujeme! Pán Boh zaplať! 
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