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Eucharistia v živote rodiny 

 
 

Bratia a sestry! Keď prorok Eliáš utekal pred kráľovnou Jezabel, ktorá mu siahala 
na život, unavený dlhou cestou cez púšť, sadol si pod jalovec a žiadal si zomrieť. Tu 
prichádza k nemu anjel, ktorý mu priniesol pokrm a povedal: „Vstaň, jedz, lebo cesta 
je pre teba priveľká.“ Eliáš poslúchol, vstal a jedol. Takto posilnený týmto pokrmom 
išiel štyridsať dní a štyridsať nocí až k Božej hore Horeb (porov. 3 K 19, 1-8).  

V tomto pokrme, ktorý bol prorokovi Eliášovi posilou na jeho ďalekej ceste, vidí 
svätá Cirkev predobraz najsvätejšej Eucharistie, ktorú ak budeme prijímať, nikdy 
nebudeme hladovať a žízniť (porov. Jn 6, 35).  

Pán Ježiš sa z lásky stáva občerstvujúcim a posilňujúcim pokrmom na ceste 
duchovného preporodenia a rastu. On nás pozýva k sebe s láskou, aby sme ho 
nielen navštevovali v Božom chráme, ale aj prijímali do svojho srdca. 

Ak to platí o každom veriacom človekovi, potom o každom manželstve a rodine 
zvlášť. Žiť dobrý rodinný život nie je nikdy ľahké v žiadnej spoločnosti. Každá doba 
má svoje vlastné úskalie a problémy. Preto pápež Ján Pavol II. vo svojej apoštolskej 
exhortácii o úlohách kresťanskej rodiny v dnešnom svete Familiaris consortio 
(Rodinné spoločenstvo) hneď v úvode napísal: „Rodinné spoločenstvo v súčasnosti 
zasiahli azda viac ako iné inštitúcie - rozsiahle hlboké a rýchle zmeny v spoločnosti 
a kultúre. V eucharistickom dare lásky nachádza kresťanská rodina základ a akoby 
dušu svojho «poslania». Účasť na Kristovom tele, ktoré «sa obetuje», a na krvi, 
ktorá «sa vylieva», stáva sa nevyčerpateľným prameňom misijnej a apoštolskej 
činnosti pre kresťanskú rodinu.“  

V Najsvätejšej Eucharistii máme teda najväčší dar, dar Boha nám ľuďom. 
Eucharistia je Boh, ktorý v Ježišovi Kristovi vstupuje živý do nášho tela. Eucharistia 
je znamenie jednoty, sila, ktorá nás drží pohromade, aby nedošlo k rozdeleniu. 
Osobitne v manželskom a rodinnom živote. Preto Ježiš Kristus, tajomne ukrytý v 
Najsvätejšej Eucharistii, je výzvou pre všetkých tých, ktorí ho ešte nepochopili, že 
chce nám byť tak blízko, že si ani sami sebe tak blízko byť nedokážeme. 

Preto dnes, keď opäť slávime v našej farnosti slávnosť prvej svätej spovede 
a slávnostného prijatia Eucharistie, prosme nielen za deti, ktoré prímu Eucharistiu, 
ale hlavne za ich rodičov, aby ich vždy podržali a posilňovali svojím vlastným 
príkladom na ceste k Bohu. Nech ich v tom pomôže aj táto krásna slávnosť. 

  

                                       Váš o. Emil Zorvan 



   Bohoslužobný poriadok 
  27. 5. – 2. 6. 2019 

  

PONDELOK 27. 5. 
 
 

Svätý mučeník Terapont. 
 

z Nedele o slepom (241) 

 

16:30  Ložín 
        + Moleben k Bohorodičke 
 

 

+   Sabína Semešová 

 

18:00  Falkušovce 
 

 
 

 
 

 
 

+   Ján, Anna  
      r. Kmecová 

UTOROK 28. 5. 
Náš chalcedónsky biskup Nikita. 

z Nedele o slepom (241) 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

18:00  Falkušovce 

 

 

 

+   Helena Krišková 

STREDA 29. 5. 

Ukončenie sviatku Paschy 

za zosnulých (162) 

 
 

18:00  Ložín 
          výročná s panychídou 
 

 
 

 

 

+   Valentín Daňo 

ŠTVRTOK 30. 5.  

Prikázaný sviatok 
 

NANEBOVSTÚPENIE 
PÁNA (243) 

16:30   Ložín  
                      + Myrovanie 

 

*  Anna Jenčíková 

 

18:00   Falkušovce  
 

*   Mária 

PIATOK 31. 5. 
 

Duchovná obnova pred odpustom 
o. Peter Kolesár 

 

z Nanebovstúpenia (244) 

 

 
 
 

 
 

 

18:00  Falkušovce 
     + Moleben k Bohorodičke 

 

 
 

*  Erik Adam 

SOBOTA 1. 6. 
Svätý mučeník Justín Filozof 

a spoločníci. 
  z Nedele otcov prvého 
nicejského snemu (246) 

 
 

 

18:00 Ložín  
       - s platnosťou na nedeľu 

 
 

+   Anna Megisová 

NEDEĽA 2. 6.  
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 

Slávnostný kazateľ  
o. Michal Zorvan 

 

  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. 
 

- Komisia pre rodinu Vás srdečne pozýva 1. 6. na Fatimskú sobotu rodín a prvoprijímajúcich  
   detí do Klokočova. Program začína mládežníckym sv. ružencom o 8:30 a vrcholí Archijrejskou  
   sv. liturgiou o 9:30. Pre deti bude pripravený zábavno-športový program. Viac na plagáte. 
 

-  Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Horňaková a Brodyová. Ďakujeme! Boh odmeň! 
-  Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Ireny Škundovovej. Ďakujeme, Boh zaplať! 
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