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Nebuďme "násilní", ani skleslí  
aj keď žijeme v neistote. 

 

Ak je človek bezmocný, často stráca trpezlivosť a nastupuje nervozita a nástojčivosť. 
Neberme si príklad z tých, ktorí namiesto konštruktívneho prístupu znervozňujú iných a 
všetko kritizujú, lebo toto len zhoršuje našu situáciu. Nevnucujme iným to, čo je iba nám 
blízke, a hoci to považujeme za dobré, neodsudzujme tých, ktorí "nevidia" našimi očami, 
lebo Boh všetkým ľuďom dal slobodnú vôľu. Zachovajme však všeobecné doporučenia 
pre ochranu zdravia i života.  

O slobodu človeka oberá len hriech a ten nie je od dobrého, ale od Zlého, preto 
nenapomáhajme Zlému tým, čo iných oberá o slobodu, tým že ich do niečoho nútime, lebo 
Božia láska má veľa "podôb", nielen tú našu predstavu. Zvlášť dnes treba počúvať tých, 
ktorí na seba prijali zodpovednosť v cirkvi, či spoločnosti, lebo oni musia pozerať na 
problémy z nadhľadu, preto sú opatrní a musia striktne reagovať na svojvoľné aktivity 
niektorých, ktorí ich "vnucujú" iným. Tu platia Ježišove slová: "Ale keď sa ty ideš modliť, 
vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere, a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. 
A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.../Mt 6,6/.  

Treba dávať pozor zvlášť teraz na tzv. "súkromné" aktivity, do ktorých by jednotlivci 
chceli zapojiť všetkých. A to aj v zmysle náboženských stretnutí, lebo modliť sa má každý, 
ale každý tak, aby tým pomáhal, ale "neznechucoval" a neznepokojoval iných.  

Viem, že v tejto ťažkej situácií, každý dobre zmýšľajúci veriaci, chce robiť čo najlepšie, 
ale nedá sa robiť všetko, čo komu príde na um, preto treba rešpektovať tých, ktorí majú 
"poverenie" a sú zodpovední za dianie. Lebo niekedy menej, znamená viac; zvlášť keď 
mnohé súkromné aktivity aj veriacich zneistia a mnohokrát aj uvedú do vnútornej 
"rozporuplnosti".  

Preto buďme trpezliví, ale nie nástojčiví, zvlášť v tak citlivej oblasti ako je modlitba a 
náboženské aktivity. Nech nás táto doba neuvedie do "svojvoľných" prejavov zbožnosti, 
ktoré by mohli nám uškodiť a nepriateľom cirkvi dať argument proti viere a cirkvi. 

Zostaňme normálnymi veriacimi s úprimnou vierou a prijímaním nadprirodzených 
milostí, ktoré je ťažko ľudský vyjadriť, akokoľvek by sme sa o to snažili. Každá výnimočná 
situácia môže nás poučiť a napomenúť, ale žiaľ môže nás aj "vykoľajiť", čo by nik z nás 
nemal riskovať. 

Prajem všetkým úprimne hľadajúcim východisko z ťažkých situácií veľa trpezlivosti a 
vedomie, že každý môže urobiť len to, "na čo stačí", keď to myslí dobre a dokáže sa 
modliť aj v skrytosti, čo Boh istotne odmení... 

 

       vladyka Milan Chautur 

 



   Bohoslužobný poriadok 
  30. 3. –  5. 4. 2020 

 

   !!! Neverejné bohoslužby !!!    
 

PONDELOK  30. 3. 
Náš prepodobný otec Ján,  

autor spisu Rebrík. 
za odpustenie hriechov (164) 

 
17:00   Ložín 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+   Katarína Kočanová 

UTOROK  31. 3. 
Náš prepodobný otec Hypatios, 

gangriansky biskup. 
Služba za lásku  

a odstránenie nenávisti (167) 

 
17:00   Falkušovce                

 

 
 

 

+   Juraj, Mária, Dušan 

STREDA  1. 4. 
Naša prepodobná matka  

Mária Egyptská. 
na 10 sloh: 6. streda (MM 30,51) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

17:00   Falkušovce                             

                   Liturgia VPD 

 

 

 
 

*   za opatrovateľky 

ŠTVRTOK 2. 4. 
Náš prepodobný otec  

Titus Divotvorca. 
zosnulým (162) 

 

17:00   Falkušovce 
                    s panychídou 

 

 

+   Anna Kmecová  
                               (výročná) 

PIATOK 3. 4. 
Posledný deň Štyridsiatnice. 

Naša prepodobná matka  
Matróna zo Solúna. 

na 10 sloh: z 6. piatku (MM 31)  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

17:00   Falkušovce 
                   Liturgia VPD 

 

 

 

 

 

 

+   Ján, Michal, Alžbeta 

SOBOTA 4. 4. 
Sobota svätého  

a spravodlivého Lazara. 

 
 

 

8:30  Michalovce - bazilika Minor - Fatimská sobota 

NEDEĽA 5. 4. 
 

Kvetná nedeľa. 
 

Požehnanie bahniatok.  
 

 z Kvetnej nedele (217) 

 
 

 
 
 

  9:00   Ložín 
 
 

 

*   Marta Lucová 

 

10:30   Falkušovce 
 

 

 

 

*   za farnosť 

 

Farské oznamy: 
 

-   Kvôli súčasnej pandémii a z rozhodnutia predsedu vlády SR a Konferencie biskupov Slovenska sa do  
   odvolanie nesmú sláviť verejné bohoslužby. Kňaz bude i naďalej sláviť bohoslužby podľa rozpisu,  
   avšak za zamknutými dverami v chráme. Pozývam vás pridať sa k tomuto sláveniu spoločnou  
   modlitbou doma vo svojich rodinách. Bohoslužby môžete sledovať cez TV LOGOS (na internete) a  
   TV ZEMPLÍN (satelit). V nedele bude začiatok bohoslužby oznámený zvonením chrámových zvonov.  
   V prípade zaopatrenia ma kontaktujte osobne na fare alebo telefonicky.  
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http://www.logos.tv/zive-prenosy

