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Týždeň modlitieb za duchovné povolania 2019 
 
 

Bratia a sestry! Drahí bratia a sestry, v týždni od 6. do 12. mája 2019 sa v celej 
cirkvi slávi Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Tak ako každý rok, aj teraz nás 
pápež František povzbudzuje  k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev. 

V posolstve k 56. Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše:  
„Milé sestry a milí bratia, po intenzívnej a plodnej synode o mládeži v októbri 

minulého roka sme pred krátkym časom oslávili 34. svetový deň mládeže v Paname. 
Tieto dve významné udalosti umožnili Cirkvi počúvať hlas Ducha Svätého a načúvať 
aj životu mladých ľudí, ich otázkam, slabostiam, ktoré na ne doliehajú, nádejam, 
ktoré v sebe nosia. V tento deň modlitieb za povolania by som sa chcel zamyslieť 
nad témou, o ktorej sme hovorili s mladými v Paname, a síce že Pánovo povolanie 
nás robí nositeľmi zasľúbenia a žiada od nás odvahu riskovať s ním a pre neho. 
Spolu s vami by som sa chcel zamyslieť nad dvoma bodmi: prisľúbenie a risk. 

Na živote dvojice bratov – Šimona a Ondreja spolu s Jakubom a Jánom, ktorí 
ako rybári každý deň odvádzajú namáhavé remeslo, ktoré ich naučilo poznať zákony 
prírody, s ktorými často musia zápasiť, keď sa zdvihne silný protivietor a loďka sa 
zmieta na vlnách – nám Kristus ukazuje, že ťažkú námahu niekedy oplatí hojný 
úlovok, inokedy celonočná snaha nestačí k naplneniu sietí a k brehu sa vracajú 
unavení a sklamaní. V takýchto životných situáciách sa bežne ocitá každý z nás, 
reaguje na túžby svojho srdca, dúfa v plody svojho snaženia, vydáva sa na "more" 
možností, aby našiel správny smer, ktorý môže uhasiť jeho smäd po šťastí.“ 

Subkomisia pre pastoráciu povolaní nám ponúka podnety na dennú modlitbu:  
Pondelok - Za rodiny, ktoré sú malými spoločenstvami cirkvi,  hniezdami povolania 
Utorok - Za mládež hľadajúcu a rozhodujúcu sa pre svoje povolanie v Cirkvi 
Streda - Za zasvätené ženy - rehoľníčky a za dievčatá 
Štvrtok - Za zasvätených mužov - rehoľníkov a za chlapcov 
Piatok - Za misionárov a za dobrovoľníkov 
Sobota - Za slobodných - osoby uskutočňujúce svoje povolanie ako laici v Cirkvi 
Nedeľa - Za kňazov a miništrantov 
Spojme sa v tento týždeň v modlitbe a prosme Pána, aby nám ukázal svoj 

láskyplný zámer s naším životom, aby nám dal odvahu riskovať na ceste, ktorú pre 
nás od začiatku zamýšľal. 

           Váš o. Emil Zorvan 



   Bohoslužobný poriadok 
  6. 5. –  12. 5. 2019 

  

PONDELOK 6. 5. 
Spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób. 

 z nedele o myronosičkách (234) 
a Jóbovi (378) 

 

16:30  Ložín 
 

 

+   Vincent Luca 

18:00  Falkušovce 
                            s panychídou 

+   Helena Krišková  
                             (40. deň) 

UTOROK 7. 5. 
Spomienka na znamenie kríža, ktoré 

sa ukázalo na nebi v Jeruzaleme. 

 
 

- 

 

 

- 

STREDA 8. 5. 
Odporúčaný sviatok 

Svätý evanjelista a apoštol Ján  
z nedele o myronosičkách (234) 

a Jánovi Teológovi (380) 

 

Túra s vladykom Milanom : Klokočov - Senderov - Kaluža 
 

 

18:00  Ložín 
        + Moleben k Bohorodičke 

 

*   r. Guľášová 

ŠTVRTOK 9. 5.  

Prenesenie pozostatkov sv. Mikuláša. 
z nedele o myronosičkách (234) 

a sv. Mikulášovi (381) 

 

Protopresbyterská porada – Poruba pod Vihorlatom 
 

18:00  Falkušovce 
     + Moleben k Bohorodičke  

 

+   Jolana Zajacová 

PIATOK 10. 5. 

 

Svätý apoštol Šimon Horlivec. 
 

z nedele o myronosičkách (234) 
a Šimonovi (383) 

 

16:30  Ložín 
 

+   Michal, Barbora 
      r. Bocanová 

 

18:00  Falkušovce 
      

+   Jozef, Anna Ján 
      r. Selecká 

SOBOTA 11. 5. 
Blažený hieromučeník Vasiľ Hopko. 

 
 

11. metropolitná púť kňazov s manželkami v Ľutine 

NEDEĽA 12. 5.  
 

 

o porazenom (236) 
 

Zbierka na fond bohoslovcov. 

 

  9:00  Ložín  
 

 

*   Mária Šimková 

 

 10:30  Falkušovce 
   *   Mária Brodyová  

        s rodinou 
 

Farské oznamy: 
- Rada pre mládež našej Košickej eparchie, srdečne pozýva nielen mládež na Túra s vladykom   
   Milanom - 8. mája o 9:00 z Vinianského jazera na vrch Senderov, kde je zrúcanina starobylého  
   kostolíka a odtiaľ do Kaluže ku bazénom, kde bude pripravený guľáš a rôzne atrakcie: jazda na  
   koníkoch, športové súťaže, cukrová vata, kofola...Je tam možnosť aj opekať si. Nahláste sa mi  
   čím skôr. Cena 2 €. Plagát a bližšie informácie nájdete na nástenke. 

 

- 18. 5. vás srdečne pozývam na Púť do svätyne Božieho milosrdenstva do Krakowa. Nahláste  
    sa v sakristii. Cena do 20 €. Navštívime aj nové Centrum Jána Pavla II. Plagát a info. na nástenke. 
 

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