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Exhumácia a uloženie telesných pozostatkov  
redemptoristu Jána Ivana Mastiliaka. 

 
 

Drahí bratia a sestry! Po získaní potrebných povolení z Posvätnej kongregácie 
pre kauzy svätých v Ríme a kompetentných úradov na Slovensku sa 
v Michalovciach, dňa 18. septembra 2019 uskutočnila exhumácia telesných 
pozostatkov Božieho služobníka Jána Ivana Mastiliaka CSsR. Súhlas na exhumáciu 
v eparchiálnej fáze procesu blahorečenia dali prešovský arcibiskup a metropolita 
Mons. Ján Babjak SJ a košický eparcha Mons. Milan Chautur CSsR. 
Po modlitbe a zložení prísahy v kláštornej kaplnke redemptoristov sa členovia 
tribunálu, redemptoristi a ostatní prítomní presunuli na verejný cintorín. Tu zložili 
prísahu aj pracovníci pohrebnej služby, príbuzní a ďalší kňazi, aktívni účastníci 
otvárania hrobu Božieho služobníka. Po otvorení hrobu a základnej identifikácii boli 
telesné pozostatky vložené do pripravenej rakvy a prevezené na špecializované 
pracovisko do Martina na ďalšie skúmanie. Odtiaľ po dôkladnom preskúmaní boli 4. 
novembra 2019 prevezené do kláštora redemptoristov v Stropkove. 
Nasledujúci deň 5. novembra 2019 sa o 15.30 hodine v kláštore redemptoristov, v 
súlade s kánonmi a predpismi kompetentní zapečatili telesné pozostatky Božieho 
služobníka uložili do pripravenej urny. Následne boli prenesené do Chrámu svätých 
Cyrila a Metoda a vložené do pripraveného hrobu. Potom košický eparcha Milan 
Chautur viedol panychídu nad hrobom Božieho služobníka i svätú liturgiu za 
Božieho služobníka. Na bohoslužbe sa zúčastnili rehoľní i eparchiálni kňazi ako i 
miestni veriaci a príbuzní Božieho služobníka. 

Oficiálne otvorenie procesu o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a 
znameniach Božieho služobníka rehoľného kňaza Jána Ivana Mastiliaka sa 
uskutočnilo 31. januára 2015 v Prešove. Exhumácia, prenesenie a uloženie jeho 
pozostatkov do Chrámu svätých Cyrila a Metoda pri Kláštore redemptoristov v 
Stropkove sú ďalším krokom k zavŕšeniu eparchiálnej fázy beatifikačného procesu. 

V rokoch 1928 – 1929 v stropkovskom kláštore Boží služobník absolvoval ročný 
noviciát a zložil rehoľné sľuby, ktorými svoj život zasvätil službe Bohu. Veríme, že 
príklad jeho života pritiahne aj ďalších veriacich urobiť podobný krok a ponúknuť 
svoj život službe Bohu či už v kongregácii redemptoristov, alebo tam, kde ich Boh 
povolá. 

                 o. Daniel Atanáz Mandzák CSsR, vicepostulátor kauzy blahorečenia. 
 



   Bohoslužobný poriadok 
 11. 11. –  17. 11. 2019 

 

PONDELOK 11. 11. 
Prepodobný vyznávač Teodor Studitský. 

 z pondelka (154) 

 

 

15:30   Falkušovce 
 

 

 

 

 

*   Jozef 

UTOROK 12. 11. 
Odporúčaný sviatok 

Svätý hieromučeník Jozafát, 
polocký arcibiskup. (300) 

 

15:30   Ložín 
 

 

*   r. Hauptman 

 

16:45   Falkušovce 

 

*   Jozef 

STREDA 13. 11. 
Odporúčaný sviatok 

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, 
konštantínopolský arcibiskup. (301) 

 

15:30   Ložín 
 

 

+   Mária Roková 

 

16:45   Falkušovce 

 

*   Anna 

ŠTVRTOK 14. 11. 
 

Svätý a všechválny apoštol Filip. (303) 

 

15:30   Falkušovce 
 

 

-   úmysel darcu 

PIATOK 15. 11. 
Začiatok FILIPOVKY 

z piatka (159) 

 

 

15:30   Ložín 
 

 

+   Michal, Barbora 
      r. Bocanová 

SOBOTA 16. 11. 
Svätý evanjelista a apoštol Matúš. 

 

- 
 

- 

NEDEĽA 17. 11. 
 
 

Náš otec svätý Gregor Divotvorca, 
neocézarejský biskup. 

 

 
 

6. hlas (149) 

 

  9:00   Ložín 
 

 

*   Anna Štátniková 

 

10:30   Falkušovce   

 

*   za farnosť 

Farské oznamy:  
-  Členov spolku sv. Cyrila a Metoda, ale i nových záujemcov o členstvo v tomto spolku, pozývam  
   si prevziať v zakrestii nový kalendár i podielovú knihu a zaplatiť členský poplatok 5 € za rok 2020. 
 

- Dňa 23. 11. (sobota) sa v telocvični ZŠ v Zalužiciach uskutoční Kvalifikačnú futsalový turnaj na  
   Celoeparchiálny futsalový turnaj. Záujemcovia (od 15. rokov), nech sa mi ohlásia do 17. 11. 2019.  
 

- Dňa 24. 11. (nedeľa) sa v MsKS v Trebišove o 14.00 uskutoční jubilejná 10. Prehliadka detských  
   a mládežníckych zborov. Tešiť sa môžete na 13. zborov a speváka Tomáša Buranovského. 
  

- V dňoch 27. 6. - 2. 7. 2020 sa v rámci Jubilejného roka 350. výročia slzenia Klokočovskej ikony presv.  
      Bohorodičky uskutoční Púť do Ríma. Na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla si pápež uctí ikonu  
      počas sv. omše a požehná nové zlaté korunky, ktorými bude ikona slávnostne korunovaná na  
      Odpustovej slávnosti 15. - 16. 8. 2020 v Klokočove. Cena púte je 299 € (doprava luxusným  
      autobusom, 3x ubytovanie v Ríme s raňajkami / kto chce + 50 € večera /, sprievodca.) Zálohu 100 €  
      vyplaťte do Vianoc. Prihlasovací formulár a bližšie info. nájdete na našej webovej stránke a nástenke.  

 

-  Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Vajdová a Džuganová Ďakujeme! Pán Boh zaplať! 
-  Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Margaréty Somošovej. Ďakujeme! Pán Boh zaplať! 
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