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Fatima  a  Klokočov. 
 

Christos voskrese, drahí bratia a sestry. V týchto dňoch nás spájajú dve udalosti našej 
Nebeskej Matky. Pred 350. rokmi slzila v Klokočove a pred 103. rokmi sa zjavila trom 
pastierikom vo Fatime, aby napomínala... Tak slzy, ako aj napomenutie patrí k matke, 
ktorá keď sa trápi s dietkami, tak sa aj navonok prejaví a nenecháva si to pre seba. 

Spomínam si takto i na svoju mamku, ktorá keď sa dozvedela, že som ráz spadol, 
naľakala sa, či som si neublížil a hneď zvýšila hlas napomenutia, i tľapla ma rukou. Keď 
však jej brat povedal, že som odpadol, rozplakala sa, lebo jej bolo ľúto, že ma tľapla, aj 
keď právom, lebo to moje odpadnutie bolo z vysilenia detských naháňačiek a nie z bežnej 
nevoľnosti. Vtedy si pamätám na jej slzy, ktoré ma boleli viac, ako to tľapnutie rukou, lebo 
som si uvedomil, ako sa o mňa bojí a koľko starostí jej robím svojou "živosťou".  

Tak, ako sa pozemská matka bojí, aby si jej dieťa neublížilo, tak, a o to viac sa bojí 
Nebeská Matka, aby sme si "večne neublížili" svojím životom, ktorý ak je zlý, môže 
skončiť zatratením. Kvôli tomu Panna Mária najviac napomínala pastierikov vo Fatime s 
upozornením, že veľa ľudí ide do pekla, kvôli čomu si malý František uviazal tvrdý motúz 
okolo pásu, aby prinášal pokánie za obrátenie hriešnikov. K tomu ich aj prosila, aby sa 
modlili ruženec, ktorým by zvolávali Božiu milosť na ľudí, ktorí sa odvrátili od Boha. 
Napomínanie a slzy sú typické pre matku, ktorá si chráni svoje dietky a mnohokrát plačom 
dáva najavo svoju bolesť i svoj súcit. Takto vnímame aj my svoju Nebeskú Matku, len by 
sme mali viac dbať i na svoj život s Kristom, ku ktorému nás ona chce vždy privádzať.  

V týchto dňoch si spomíname na deň, kedy ona pri svojom zjavení naznačila mnohé 
ťažkostí, ktoré čakajú svet, ak ľudia nebudú robiť pokánie. Žiaľ storočiu utrpení sa ľudstvo 
nevyhlo, lebo sa zdá, že človek berie na ľahkú váhu jej napomenutia a slzy. My by sme si 
to teraz mali oveľa viac uvedomovať a po "napomenutí" pandémiou, treba nám viac dbať 
na to, ako žijeme svoj život so svojimi názormi a postojmi.  

Je mariánsky mesiac máj. Pred zrakom máme jubilujúcu mariánsku ikonou plačúcej 
Bohorodičky z Klokočova a spomienku na zjavenie Nebeskej Matky vo Fatime. Toto nás 
má dnes znova "naštartovať" k tomu, aby sme jej slzy i jej napomenutia brali vážnejšie, 
než predošlé generácie a tak sa vyhli ďalším skúškam i utrpeniu miliónov ľudí, ale ešte 
viac, aby sme sa vyhli večnému prekliatiu pekla, pred ktorým nás ona varuje. Každý z nás 
musí dnes počuť slová jej napomenutia k pokániu a nikomu z nás by nemal byť 
ľahostajným plač Matky, ktorá sa o nás bojí.  

Preto, v tomto jej mesiaci i roku, využime svoj čas k tomu, aby sme sa viac priblížili k 
Bohu a nenechali sa opantať svetom i strachom, ktorý dnes ovládol mnohých. 

 
                    vladyka Milan Chautur 



   Bohoslužobný poriadok 
  18. 5. –  24. 5. 2020 

 

 

PONDELOK  18. 5. 
Svätý mučeník Teodot z Ankyry  

a sedem svätých panien. 
Svätí mučeníci Peter, Dionýz a spolč. 

z Nedele o slepom (241) 

16:30   Ložín    
          +  Akatist pred klokočovskou  
              ikonou Bohorodičky 

 

 

 

 

 

 

 

+   Mária 

 
 

 
 

18:00   Falkušovce   *   r. Ivanová 

UTOROK  19. 5. 
Svätý hieromučeník Patrik,  
pruský biskup, a spoločníci. 
z Nedele o slepom (241) 

 

 

 

18:00   Falkušovce           

 

 

 

+   Ján Ivan 

STREDA  20. 5. 
Ukončenie sviatku Paschy.  

Svätý mučeník Tallelaios. 
z Nedele o slepom (241) 

 

18:00   Falkušovce                          
   +  Akatist pred klokočovskou  
        ikonou Bohorodičky 

 

 

 

+   Michal  
      r. Osipčáková 

ŠTVRTOK  21. 5. 
Prikázaní sviatok. 

Nanebovstúpenia Pána. (243) 

Svätí veľkí králi a apoštolom rovní 
Konštantín a Helena. (184) 

  

 

16:30   Ložín    
                        + Myrovanie           

 

*   Helena 

 
 

 

 
 

 
 

18:00   Falkušovce 
 

 

*   za farnosť 

PIATOK  22. 5. 
 

Svätý mučeník Bazilisk. 
 

 z Nanebovstúpenia (244) 

16:30   Ložín                             
                  s panychídou 

 

+   Dušan Kamas  
 

 
 

18:00   Falkušovce                         
 

 

+   Andrej Matiščák 

SOBOTA  23. 5. 
Náš prepodobný otec a vyznávač 

Michal, synadský biskup. 
z Nedele otcov prvého  

nicejského snemu (246) 

 

18:00   Ložín 
    

   - s platnosťou na nedeľu! 
   - Zbierka na kat. masmédia 

 

 

*   Ondrej s rodinou 

NEDEĽA  24. 5. 
 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 
Slávnostný kazateľ  

o. Maroš Riník 
 

  z Nanebovstúpenia (243) 

 

10:30   Falkušovce 
 

   Myrovanie  

   Sprievod okolo chrámu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   za farnosť 

 

Farské oznamy:  
- Srdečne vás pozývam k Odpustovej svätej spovedi, ako obvykle, vždy pred liturgiou v chráme,  
  aby sme mohli získať plnomocné odpustky, počas odpustovej slávnosti vo Falkušovciach. 

 

-   Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Jacková a Osipčáková. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 
-   Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Margaréty Somošovej. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 
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