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Úcta k Božskému Srdcu vo východnej tradícii  
 1. časť 

 
 

Drahí bratia a sestry! Úcta Božského srdca v svojej dnešnej podobe býva 
považovaná predovšetkým za typický prejav istého druhu západnej duchovnosti, 
vychádzajúcej z duchovného hnutia, na začiatku ktorého stála v 17. storočí 
francúzska mystička sv. Mária Margita Alacoque. Dnes je úcta k Božskému Srdcu 
trvalou súčasťou liturgickej praxe a ľudovej zbožnosti aj v mnohých východných 
cirkvách, medzi nimi aj našej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Ako sa dospelo k 
tomuto dnešnému stavu? 

História. Čo sa týka byzantsko-slovanského obradu, história je nasledovná. V 
Ríme už v roku 1892 bol schválený text akatistu, teda hymnickej pobožnosti, typickej 
pre byzantský obrad, venovaný úcte Božského Srdca. V roku 1903 boli schválené aj 
ostatné liturgické časti. Ordinariát susednej Ľvovskej metropolie schválil pobožnosť 
k Božskému Srdcu v roku 1903 a 1911. Ordinariát Peremyšľskej eparchie aproboval 
roku 1922 moleben k úcte Božského Srdca. Podobne tomu bolo aj u neslovanských 
východných katolíkov. Už od roku 1893 existuje akatist K Božskému Srdcu v 
gréčtine, ktorý bol neskôr preložený aj do arabčiny. Rumunská verzia vznikla roku 
1933 a bola schválená gréckokatolíckym ordinariátom v Oradei. Takisto v 
Rumunsku bol roku 1931 vydaný eucharistický moleben v značne latinizovanej 
forme. 

Veľký ukrajinský metropolita Andrej Šeptyckyj publikoval v roku 1940 dekrét 
arcibiskupského konzistória na túto tému. Vyslovene v ňom uvádza: „Nasledujúc 
príklad latinskej cirkvi, aj my zavádzame, vychádzajúc z už existujúceho zvyku, 
sviatok Božského Srdca. Je pravda, že ani ordinariát, ani biskup, ani arcibiskupské 
konzistórium nemôžu zavádzať nové sviatky, ale majú právomoc neprekážať tým, 
ktoré boli zavedené zvykom. V tomto zmysle aj naše arcibiskupské konzistórium 
môže mlčky schváliť prax, ktorá je už zavedená v kláštoroch Rádu svätého Bazila a 
v mnohých farských chrámoch.“ 

Roku 1944-45 bol v Ríme schválený nový formulár sviatku v staroslovienčine. 
Nepoužíva sa v ňom označenie „Božské Srdce“ a vynecháva sa aj zmienka o 
zjaveniach sv. Margite Márii Alacoque. Súčasne sa prikazuje svätiť tento sviatok v 
piatok po druhej nedeli po Zoslaní Svätého Ducha. 

 

                          Arcibiskup Cyril Vasiľ, SJ. 



   Bohoslužobný poriadok 
  1. 7. – 7. 7. 2019 

 

PONDELOK 1. 7. 
Svätí nezištníci Kozma a Damián. 

 z pondelka (154) 
a nezištníkom (297) 

 

17:30   Falkušovce 
 

 

+  Jolana Zajacová 

 

19:00   Ložín  
 

+   Vincent Luca 

UTOROK 2. 7. 
Uloženie úctyhodného rúcha 

Presvätej Vládkyne a Bohorodičky  
v Blachernách. (393) 

 

19:00   Ložín 
      + Akatist k P. P. Gojdičovi 

 

*   Pavol Kanda 

STREDA 3. 7. 
 

 
 

Svätý mučeník Hyacint. 
 
 

 zo stredy (156) 
 

 

17:30   Falkušovce 
 

 

 

+   Mária Brodyová 

 

19:00   Ložín  
 

 

+   Anton Škunda 

ŠTVRTOK 4. 7.  

Svätý Andrej Jeruzalemčan z Kréty 
a prepodobná Marta. 

zo štvrtka (157) 

 
 

19:00   Falkušovce 
   + Akatist k P. P. Gojdičovi 

 

 

+   Pavol, Mária, Anna,   
      Ján r. Mariščáková 

PIATOK 5. 7. 
 

Odporúčaný sviatok.  
 

Svätí  apoštolom rovní Cyril a 

Metod, učitelia Slovanov. (395) 
 

Prvý piatok - Voľnica. 

 

  7:30   Falkušovce 
 

 

 

 

 

+   Ján, Michal, Alžbeta 

 

  8:30   Ložín 
 

 

+   Maroš r. Mišková 

 

10:00  Odpustová slávnosť v Sečovciach 
 

SOBOTA 6. 7. 
Náš prepodobný otec Sisoés Veľký. 

 

9:30  Fatimská sobota v Klokočove 
 

NEDEĽA 7. 7. 
 

Naši prepodobní otcovia  
Tomáš z Maley a Akakios.  

 

3. hlas (145) 
 

Farská mesačná zbierka. 

 

  8:00    Falkušovce 
 

 

 

 

*   za farnosť 

   

  9:15    Ložín 
 

 

*   Marek Halecký 

 

10:30    Trhovište - zastupovanie 
              

 Farské oznamy: 
 

-  Dňa 4 - 5. 7. sme srdečne pozvaní na celoeparchiálnu odpustovú slávnosť do Sečoviec – k úcte     
   sv.  Cyrila a Metoda, patrónov nášho biskupstva. Bližšie informácie nájdete na plagáte. 
 

- Centrum pre rodinu na Sigorde, vás srdečne pozýva v dňoch 5. - 11. 8. 2019 na Prázdninový  
   rodinný pobyt. Zažijete tvorivé dielne, výlet do prírody, spoločenské hry, filmové večery,  
   telocvičňu, ale aj čas rodinnej modlitby a duchovného slova. Nahláste sa na www.centrumsigord.sk 
 

-  Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Selecká a Brečková. Ďakujeme! Pán Boh zaplať ! 
-  Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Mateja Tormu. Ďakujeme! Pán Boh zaplať! 
 

Farský list, Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nanebovstúpenia Pána, Falkušovce 217, tel.: 649 65 59,    
 mobil: 0911 812 081, farnost.falkusovce@grkatke.sk, web: www.grkatfa.eu, dobrovoľný príspevok. 

 

http://www.centrumsigord.sk/

