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Týždeň Cirkvi pre mládež 
 

 

Drahí bratia a sestry! "Z historického pohľadu je mesiac november dôležitým 
sprítomnením udalostí z roku 1989. Sedemnásty november je pamätným dňom boja 
za slobodu a demokraciu a medzinárodným dňom študentstva. Katolícka Cirkev 
preto práve tento týždeň vybrala ako Týždeň Cirkvi pre mládež, kedy v spolupráci s 
aktívnymi kňazmi i laikmi upriamuje svoju pozornosť na mladých.  

Svätý pápež Ján Pavol II. vo svojej apoštolskej exhortácii Christifideles laici, 
ktorá je považovaná za magnu chartu katolíckych laikov, uviedol: "Cirkev má veľa čo 
povedať mládeži a mládež má veľa čo povedať Cirkvi. Tento vzájomný dialóg musí 
byť úprimný, zrozumiteľný a odvážny."  

Na Slovensku sa o tento živý dialóg usiluje Rada pre mládež a univerzity. Je 
zriadená Konferenciou biskupov Slovenska ako výraz svojej pastierskej starostlivosti 
na skúmanie a riešenie otázok súvisiacich s mládežou a univerzitami. Svojou 
činnosťou motivuje mladých k vytváraniu rôznych aktivít a podujatí (lokálnych aj 
celonárodných), ktoré majú povzbudiť mládež k aktívnemu a osobnému vzťahu s 
Bohom a identifikácii sa so živou Cirkvou. Táto ponuka podujatí duchovného a 
voľnočasového charakteru chce poukázať na hodnotu mladosti a nevyhnutnosť 
ľudskej i duchovnej formácie mladých, aby mladí prežívali slobodu v zodpovednosti, 
tvorivosti a angažovanosti. 

Ani v našej Košickej eparchie sa na mladých nezabúda. Je pre nich pripravené 
množstvo podujatí. Stačí si len vybrať. Napríklad možnosť zúčastniť sa na 
celoslovenskom evanjelizačnom turné pod názvom Godzone. Vstupné na všetky 
koncerty je zdarma. Ďalej je tu pozvánka do kina na dokumentárny film o kláštornom 
živote, lebo aj toto je jedna z ciest, ktorou sa mladý človek môže v budúcnosti 
uberať. Alebo si môžu prísť zašportovať na kvalifikačný futsalový turnaj. Nedeľou 
celý týždeň vyvrcholí v Trebišove celoeparchiálnou odpustovou slávnosťou na 
sviatok Krista Kráľa v kláštore baziliánov a poobednou jubilejnou 10. Prehliadkou 
detských a mládežníckych zborov bl. Metoda Dominika Trčku v MsKS. 

Prosím, hovorme našim mladým, že ich Cirkev potrebuje. Veď kto zaujme naše 
miesto v Cirkvi, ak nás tu raz nebude? Povzbuďme ich, aby sa nebáli žiadať od 
Cirkvi pre svoj život veľa. Nasmerujme ich svojou skúsenosťou na Cirkev, aby si 
v nej aj oni našli svoje miesto a úlohu, byť živým obrazom Krista. 

  

                 Váš o. Emil Zorvan 
 



   Bohoslužobný poriadok 
 18. 11. –  24. 11. 2019 

 

PONDELOK 18. 11. 
Svätí mučeníci Platón a Roman. 

 z pondelka (154) 

 

 

15:30   Falkušovce 
 

 

 

+   Anna, Michal,   
      Zuzana, r. Vajdová 

UTOROK 19. 11. 
Svätí prorok Abdiáš a mučeník Barlaam. 

z utorka (155) 

 

 

17:00   Falkušovce 
 

 

 

+   Michal, Ján     
      r. Žofčáková 

STREDA 20. 11. 
Blažená Jozafáta Hordaševská, spolu-
zakladateľka sestier služobníc. (306) 

 

 

15:30   Ložín 
 

+  Andrej, Jozef, Andrej,  
     Alžbeta, Jolana, Mária,  
     Anna r. Somošová 

ŠTVRTOK 21. 11. 
Vstup presvätej Bohorodičky Márie,  

vždy Panny, do chrámu. (308) 
Požehnanie detí + Myrovanie. 

 

16:30   Ložín  
 

 

*   Helena Adamčíková 

 

18:00   Falkušovce 
 

 

*   Marián, Zuzana 

PIATOK 22. 11. 
Svätý apoštol Filemon a spoločníci. 

z  poprazdenstva sviatku (308) 

 

 

14:30   Falkušovce  

 

 

 -    úmysel darcu 

SOBOTA 23. 11. 
Naši otcovia sv. Amfilochios a Gregor. 

 

Zalužice - Futbalový turnaj 

NEDEĽA 24. 11. 
Nedeľa Krista Kráľa (311) 

Svätá veľkomučenica Katarína. 
z  poprazdenstva sviatku (308) 

 

Myrovanie. 

   

  8:00   Ložín 
 

 

*   Marta 

 

  9:30   Falkušovce 
 

 

*   za farnosť 

Farské oznamy:  
- Dňa 20. 11. o 18:00 sa v kine v Michalovciach bude premietať hodnotný film Volanie, ktorý s úctou  
    pozoruje každodenný život mníchov, ale aj nádheru kláštorného prostredia na Ukrajine. Lístok 4 €. 
 

- Dňa 23. 11. o 9:00 sa v telocvični ZŠ v Zalužiciach uskutoční Kvalifikačný futsalový turnaj.  
 

- Dňa 24. 11. sa v MsKS v Trebišove o 14.00 uskutoční jubilejná 10. Prehliadka zborov.  
 

- Na sviatok sv. Mikuláša k nám opäť zavíta jeden z ukrajinských kňazov. Aj tentoraz môžete priniesť  
   mikulášsky balíček, ktorý bude prostredníctvom tohto kňaza odovzdaný deťom na Ukrajine. 
 

- V dňoch 27. 6. - 2. 7. 2020 sa v rámci Jubilejného roka 350. výročia slzenia Klokočovskej ikony  
      uskutoční Púť do Ríma. Hlavným bodom bohatého programu bude sv. omša na sviatok sv. Petra  
      a Pavla, kedy si pápež uctí ikonu z Klokočova a požehná na ňu nové zlaté korunky. Cena 299 €  
      (doprava, poistenie, 3x ubytovanie v Ríme s raňajkami /kto chce + 50 € večera/, sprievodca.) Zálohu  
     100 € vyplaťte do Vianoc. Informácie a spôsob prihlásenia nájdete na farskej stránke a nástenke. 

 

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