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Nedele Veľkonočného obdobia 
 
 

Bratia a sestry! Sviatok Paschy má najdlhší poprazdenstvo (obdobie po sviatku) 
– až 40 dní, ktoré trvá do sviatku Nanebovstúpenia Pána. Nedele v tomto 
veľkonočnom období sú pomenované podľa udalosti opisovanej v evanjeliu na danú 
nedeľu. Prestavme si ich trošku, aby sme vedeli na čo sa môžeme tešiť: 

Tomášova nedeľa 
Názov podľa udalosti sv. evanjelia, kde sa opisuje stretnutie Tomáša so 

vzkrieseným Ježišom Kristom. Táto nedeľa má aj iné pomenovania: Nedeľa 
Antipaschy (táto nedeľa bola pre prvých kresťanov zopakovaním sviatku 
Paschy), Biela nedeľa (pokrstení počas Veľkej soboty práve v túto nedeľu odkladali 
biele rúcho, ktoré dostali pri krste),Sprievodná nedeľa (bol zvyk v túto nedeľu konať 
sprievody na cintoríny a tam sa modliť za zosnulých), Nedeľa obnovy (Ježiš Kristus 
svojím príchodom obnovil v apoštoloch radosť zo svojho vzkriesenia). 

Nedeľa o myronosičkách 
Evanjelium tejto nedele pripomína, že k viere sú potrebné aj skutky, tak ako ich 

prejavili nositeľky myrhy (ženy, čo išli pomazať Ježišovo mŕtve telo). 
Nedeľa o porazenom 
V evanjeliu tejto nedele vzkriesený Kristus každému ponúka duchovné 

uzdravenie a tiež precitnutie zo sna hriechu. 
Stred Päťdesiatnice 
Toto liturgické obdobie začína v stredu po Nedeli o porazenom a trvá 8 dní. 

Základ tohto slávenia vzala Cirkev zo sv. evanjelia sa hovorí, že Ježiš Kristus 
v polovici sviatku stánkov vošiel do chrámu a začal vyučovať. 

Nedeľa o Samaritánke 
Evanjelium tejto nedele upozorňuje na hriechy tela a na veľkú ťažkosť 

z vyslobodenia sa z ich zovretia. 
Nedeľa o slepom 
V evanjeliu sa hovorí o tom, že nie je iba telesná, ale aj duchovná slepota. 
Stredou v tomto týždni sa končí veľkonočný čas. Všetko okrem čítaní na sv. 

liturgii sa berie ako na Veľkonočnú nedeľu, prepustenie krížom. Po záverečnom 
požehnaní kňaz okiadza plaščenicu  a za spevu tropára ju odkladá z oltára. Tu je 
použitá symbolika sprítomňujúca Ježiša Krista odchádzajúceho do neba k Otcovi. 

 

           Váš o. Emil Zorvan 



   Bohoslužobný poriadok 
  29. 4. –  5. 5. 2019 

  

PONDELOK 29. 4. 
Deviati svätí mučeníci z Kyzika. 

Prepodobný Memnón Divotvorca. 

 z nedele o Tomášovi (233) 

 

16:30  Ložín 
 

+   Ján, Anna, Pavol 
      r. Ďuriková 

 

18:00  Falkušovce 
 

 
 

+   Helena Krišková 

UTOROK 30. 4. 
Svätý apoštol Jakub,  

brat svätého Jána Teológa. 
z nedele o Tomášovi (233) 

 a apoštolovi Jakubovi (376) 

 

16:30  Ložín 
 

+   Anna, Andrej 
      r. Bliščáková 

 

17:30  Falkušovce 

 

+   Štefan, Mária 
      r. Kislanová 

STREDA 1. 5. 
Svätý prorok Jeremiáš. 

 
 

Cyklotúra s vladykom Milanom : Trebišov - Dvorianky 

ŠTVRTOK 2. 5.  

Náš otec svätý Atanáz Veľký. 

 

Liturgia za zosnulého spolužiaka o. Jozefa Šašalu - Jakubany 

PIATOK 3. 5. 
Prvý piatok  

Odchod do večnosti prepodobného  
otca Teodóza, igumena Pečerského. 

z nedele o Tomášovi (233) 
 a prepodobnému Teodózovi (376) 

 

16:30  Ložín 
        + Moleben k Bohorodičke 
 

 

+   Anton Škunda 

 

18:00  Falkušovce 
     + Moleben k Bohorodičke 

 

+   Ján, Michal, Alžbeta 

SOBOTA 4. 5. 
Svätá mučenica Pelágia. 

 
 

9:30  Klokočov - Odpust mladých - Fatimská  sobota 

NEDEĽA 5. 5.  
 
 
 
 

o myronosičkách (234) 
 
 

Farská mesačná zbierka. 

 

  8:30  Ložín  -  o. Jusko 
 

 

*   r. Horňáková 

 

  8:30  Falkušovce 
 

   

  *   Peter Mariščák 
 

11:00  Humenné - Slávnosť prvej sv. spovede a Eucharistie. 
 

Farské oznamy: 
-  Rada pre mládež našej Košickej eparchie, srdečne pozýva nielen mládež na tri májové akcie:  

   1. Cyklotúra s vladykom Milanom - 1. mája od 8:00 z Trebišova do Dvorianok, cca. 40 km. 
   2. Odpust mladých - 4. 5. v Klokočove, kde mladí stretnú pri portugalskom jedle nového protosynkla. 

3. Túra s vladykom Milanom - 8. mája o 9:00 z Vinianského jazera na vrch Senderov, kde je  
     zrúcanina starobylého kostolíka a odtiaľ do Kaluže, kde bude pripravený guľáš a rôzne atrakcie:  
     jazda na koníkoch, cukrová vata, kofola... Nahláste sa mi čím skôr. Plagáty a info je na nástenke. 

 

-  18. 5. vás srdečne pozývam na Púť do svätyne Božieho milosrdenstva do Krakowa. Nahláste  
    sa v sakristii. Cena do 20 €, podľa záujmu aj menej. 
 

-  Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Tormová a Mariščáková. Ďakujeme! Boh odmeň! 
-  Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Anny Štefančíkovej. Ďakujeme, Boh zaplať! 
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