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„Preukázali nám neobyčajnú láskavosť“ 
 

Drahí bratia a sestry! Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre 
vieru a poriadok Svetovej rady cirkví koncom roka 2019 vydala, už ako každoročne, 
materiálny k ďalšiu Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov.  

Aj tohto roku sa táto bohumilá akcia na severnej pologuli uskutoční od 18. do 25. 
januára. Tieto dni navrhol v roku ešte v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby 
prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (jeho Katedry) a sv. Pavla (jeho Obrátenia), 
čo im dodalo symbolický význam. 

Téma tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov znie: „Preukázali nám 
neobyčajnú láskavosť“ (Skutky apoštolov 28, 2). Zamyslenia sa sústreďujú na 
pohostinnosť, ktorú ostrovania prejavili voči tým, ktorí tam s apoštolom Pavlom stroskotali. 
Podľa tradície sv. Pavol, apoštol národov, dosiahol pobrežie Malty v roku 60. 
Rozprávanie, ktoré opisuje túto rušnú, udalosťami nabitú epizódu, v ktorej zasiahla Božia 
prozreteľnosť, nám sprostredkujú posledné dve kapitoly knihy Skutkov apoštolov.  

A práve materiály na tento rok pripravili kresťanské cirkvi na Malte a Gozo (združenie 
Kresťania spolu na Malte (Christians Together in Malta)). Každý rok 10. februára slávia 
mnohí kresťania na Malte Pamiatku stroskotania sv. Pavla. Týmto sviatkom si pripomínajú 
príchod kresťanskej viery na ich ostrovy a ďakujú zaň.  

Láskavosť je prejavom našej spoločnej ľudskosti. Evanjelium nás učí, že keď sa 
staráme o tých, ktorí sú v tiesni, preukazujeme lásku samotnému Kristovi (porov. Matúš 
25, 40). Navyše, keď prejavujeme milosrdenstvo slabým a tým, ktorí prišli o majetok, 
nalaďujeme naše srdcia na Božské Srdce, v ktorom majú chudobní zvláštne miesto. 
Prijímať cudzincov, či sú to ľudia iných kultúr alebo inej viery, imigranti alebo utečenci, 
znamená milovať samého Krista a zároveň milovať ako miluje Boh. Ako kresťania sme 
povolaní vo viere vystúpiť z radu a prísť s Božou všeobjímajúcou láskou aj k tým, ktorých 
sa nám zdá ťažké milovať.  

V našom úsilí o kresťanskú jednotu a zmierenie stojíme často pred výzvou 
prehodnotiť, ako vnímame iné tradície a kultúry. Toto vyžaduje neprestajné obrátenie ku 
Kristovi, prostredníctvom ktorého sa cirkvi učia prekonávať svoje vnímanie druhých ako 
ohrozenia. Výsledkom toho bude, že odhodíme naše hanlivé mienky o iných a budeme 
vtiahnutí bližšie do vzájomnej jednoty. 

Cirkvi a kresťanské spoločenstvá, môžu počas tohto týždňa čerpať námety z materiálu 
na „osem dní“. Tí, ktorí by chceli viesť biblické hodiny na tému Týždňa modlitieb, majú 
možnosť ako základ použiť biblické texty a zamyslenia ponúknuté v materiáli na „osem 
dní“. Ich každodenné spoločné stretnutia môžu uzavrieť prosebnými modlitbami. 

 

 

    Váš o. Emil Zorvan 



   Bohoslužobný poriadok 
  20. 1. –  26. 1. 2020 

 

PONDELOK 20. 1. 
Náš prepodobný a bohonositeľský  

otec Eutymios Veľký. (355) 

 

 

 15:30   Ložín 
 

 

+   Anna, Marta 
      r. Lucová 

UTOROK  21. 1. 
Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač. 

Svätý mučeník Neofyt. 
z utorka (155) 

 

 

 

 15:30   Falkušovce 
 

 

 

*   Peter 

STREDA  22. 1. 
Svätý apoštol Timotej. Svätý 

prepodobný mučeník Anastáz Perzský. 
zo stredy (156) 

 

 

 15:30   Ložín 

 

 
 

 

*   Mária  

ŠTVRTOK 23. 1. 
Hieromučeník Klement, ankyrský biskup. 

Svätý mučeník Agatangel. 
zo štvrtka (156) 

 
 15:30   Falkušovce 
 

 

 

+   Helena Krišková 

PIATOK 24. 1. 
Naša prepodobná matka Xénia Rímska. 

z piatka (157) 

 

 15:30   Falkušovce 

 

+   Iveta, Mikuláš 
      r. Vajdová 

SOBOTA 25. 1. 
Náš otec svätý Gregor Teológ. 

- - 
NEDEĽA 26. 1.  

Nedeľa Božieho slova. 
Náš prepodobný otec Xenofont, 
jeho manželka Mária a synovia.  

8. hlas (152) 
Zbierka na gréckokatolícke školy. 

 

  9:00   Ložín 
 

  

*   Blažena Tormová 

 

10:30   Falkušovce 
 

   
 

*   za farnosť 

  

Farské oznamy: 
- V nedeľu vás pozývam, priniesť si so sebou do chrámu svoje Sväté písmo, ktoré vám na konci  
   liturgie požehnám a odovzdám.  
 

-  Výkaz o hospodárení farnosti FALKUŠOVCE za rok 2019: 
   Zostatok z roku 2018 :  1703,66 €  
   Príjem (zvonček, myrovanie, farské zbierky) : 6 394,41 €  +  Dary : 820 €  =  7 214,41 € 
   Výdaj: Inkaso chrám: 1 547,04 €  +  Inkaso fara: 2 050,02 €  +  Cirkevné výdaje: 1 421,75 €  +  
   Účelové zbierky: 719,60  =  5 738,41 €.                  V POKLADNI KU DŇU 31. 12. 2019 :  3 179,66 €  
   V banke: Počiatočný: 485,42 € ; Príjem: 422,92 € ; Výdaj: 108,96 €           Konečný stav:     799,38 € 
   Úprimné ĎAKUJEM všetkým dobrodincom a darcom! Bližšie informácie na nástenke v chráme. 

 

-    Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Tomášová a Čorbová. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 
-   Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Vlastislava Tkáča. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 
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