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gréckokatolíckej farnosti Falkušovce a filiálky Ložín 

 č.  2 / 2020 
 

9 predsavzatí pápeža Františka pre nový rok 
 

Nový rok je časom predsavzatí. Inšpirujte sa tým, čo považuje pápež František za 
dôležité a čo zdôraznil pri stretnutí so zamestnancami Vatikánu. Pre všetkých môžu tieto 
body slúžiť ako novoročné predsavzatie. 

 1. Starajte sa o svoj duchovný život, o vzťah k Bohu, ktorý je základom všetkého, 
čo robíme a čo sme. 

2. Starajte sa o rodinný život a dávajte svojim deťom a drahým nielen peniaze, ale 
predovšetkým čas, pozornosť a lásku. 

3. Starajte sa o svoje vzťahy s druhými, premieňajte svoju vieru v život a slová v 
dobré skutky, najmä voči ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. 

4. Starajte sa o svoj jazyk. Očistite ho od urážlivých a hanlivých slov i od slov, ktoré 
vyjadrujú svetský úpadok. 

5. Liečte rany srdca olejom odpustenia. Odpúšťajte ľuďom, ktorí vás zranili, 
ošetrujte rany, ktoré ste spôsobili druhým. 

6. Dbajte na svoju prácu. Vykonávajte ju s nadšením, pokorou, kompetenciou, 
vášňou a s vďačnosťou. 

7. Vyvarujte sa závisti a žiadostivosti, nenávisti a negatívnym pocitov, ktoré ničia 
váš vnútorný pokoj a menia vás na ľudí zničených a ničiacich iných. 

8. Majte sa na pozore pred nenávisťou, vedúcou k pomste, pred lenivosťou, 
vedúcou do existenciálnej eutanázie, pred ukazovaním prstom, vedúcim k domýšľavosti, a 
pred neustálym sťažovaním, ktoré privádza k zúfalstvu. 

9. Starajte sa o bratov a sestry, ktorí to potrebujú… starých ľudí, chorých, 
hladných, bezdomovcov a cudzincov. Podľa toho totiž budeme súdení. 

 

Pápež František vo svojej novoročnej homílii povedal: „Keď začíname nový rok, 
pýtajme sa: Viem sa pozerať srdcom? Viem na ľudí hľadieť srdcom? Mám na srdci ľudí, s 
ktorými žijem, alebo ich ničím ohováraním? A predovšetkým, mám v strede srdca Pána? 
Alebo iné hodnoty? Či iné záujmy? Môj imidž, bohatstvá, moc? Len ak nám život leží na 
srdci, dokážeme sa ho starostlivo ujať a prekonať ľahostajnosť, ktorá nás obklopuje. 
Prosme o túto milosť: aby sme rok prežili s túžbou brať si druhých k srdcu, starostlivo sa 
ich ujímať. A ak chceme lepší svet, ktorý by bol domom pokoja, a nie nádvorím vojny. 
Nepriateľ ľudskej prirodzenosti, diabol, sa nás naopak snaží rozdeliť, takže na prvé miesto 
stavia odlišnosti, ideológie, partajné myslenie a strany“ 

 

Všetkým nám prajem, aby sme tieto dôležité slová nášho pápeža Františka nielen 
prečítali, ale aj prijali, možno aj ako svoje novoročné predsavzatie. 

 

    Váš o. Emil Zorvan 



   Bohoslužobný poriadok 
  13. 1. –  19. 1. 2020 

 

PONDELOK 13. 1. 
Posviatok Bohozjavenia.  

Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik. 
z Bohozjavenia (342) 

 

 

 15:30   Ložín 
 

 

 

 

 

+   Vincent Luca 

UTOROK  14. 1. 
Odovzdanie sviatku Bohozjavenia. 

Odchodu do večnosti svätej apoštolom 
rovnej Niny, osvietiteľky Gruzínska. 

z Bohozjavenia (342) 

 
 

 

 15:30   Falkušovce 
 

 

 
 

+   Pavol, Michal 
      r. Brodyová 

STREDA  15. 1. 
Naši prepodobní otcovia  

Pavol Tébsky a Ján Chatrčník. 
zo stredy (156) 

 

 

 15:30   Ložín 

 

 

 

 

+   Mária Roková 

ŠTVRTOK 16. 1. 
Poklona úctyhodným reťaziam svätého 
a všechválneho apoštola Petra. (351) 

 

 16:30   Falkušovce 
 

 

+   Štefan, Anna, Mária, 
      Zuzana r. Krausová 

PIATOK 17. 1. 
Odporúčaný sviatok. Voľnica. 

Náš prepodobný a bohonositeľský  
otec Anton Veľký. (352) 

 
 15:30   Falkušovce 

 
+   Anton Džugan 

SOBOTA 18. 1. 
Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, 

alexandrijskí arcibiskupi. 

 

- 
 

- 

NEDEĽA 19. 1.  
 

Náš prepodobný otec  

Makarios Egyptský. 
 

7. hlas (150) 

 

  9:00   Ložín 
 

  

*   Janka, Ľudmila 

 

10:30   Falkušovce 
 

   

*   za farnosť 

 

          

Farské oznamy: 
 
 

-  Dar na chrám vo Falkušovciach: r. Čorbová 30 €, Bohuznáma rodina oferovala ventilátor do kotla. 
    

-  Výkaz o hospodárení filiálky LOŹÍN v roku 2019: 
Zostatok z minulého roka: 3458,70 €    
Príjem (zvonček, myrovanie) : 2 989,96 € + Dary : 1 500 €  =  4 486,96 € 

   Výdavky (plyn, elektrina, voda, liturgické potreby, 40% nájmu farského úradu, ...) :  3 479,92 € 
   V POKLADNI KU DŇU 31. 12. 2019 :  4 465,74 €  
   Úprimné ĎAKUJEM všetkým dobrodincom a darcom! Bližšie informácie na nástenke v chráme. 

 

-    Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Platonová a Gubaňárová. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 
-   Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Lenky Tormovej. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 
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