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Nedeľa Božieho slova 
 

Drahí bratia a sestry! Svätý Otec František apoštolským listom motu proprio Aperuit 
illis ustanovil práve dnešnú nedeľu – 26. januára 2020 za „Nedeľu Božieho slova“. Tento 
dokument podpísaný 30. septembra, v deň liturgickej spomienky na učiteľa Cirkvi sv. 
Hieronyma, sa začína citátom z Lukášovho evanjelia: «Vtedy im otvoril myseľ, aby 
porozumeli Písmu» (Lk 24,45). Svätý Otec v ňom vysvetľuje dôvody i ciele zriadenia 
Nedele Božieho slova. Dôraz kladie na konanie samotného zmŕtvychvstalého Pána 
Ježiša, ktorý sa zjavil apoštolom, keď boli spolu zhromaždení, lámal s nimi chlieb a otvoril 
ich myseľ pre porozumenie Svätého písma. 

„Vzťah medzi Zmŕtvychvstalým, spoločenstvom veriacich a Svätým písmom je pre 
našu identitu mimoriadne dôležitý. Bez Pána, ktorý 
nás verne uvádza do pochopenia Svätého 
písma, je nemožné do hĺbky ho pochopiť, ale 
platí to aj opačne: bez Svätého písma sú pre 
nás  nepochopiteľné udalosti súvisiace s 
poslaním Ježiša a jeho Cirkvi vo svete.  Svätý 
Hieronym preto oprávnene  napísal:  «Neznalosť 
Písma je neznalosťou Krista».“  

O potrebe zriadenia osobitnej nedele venovanej Božiemu slovu hovoril pápež 
František už v závere Mimoriadneho jubilejného roka milosrdenstva, keď v apoštolskom 
liste Misericordia et misera vyzval uvažovať  nad „jednou nedeľou, kompletne venovanou 
Božiemu slovu, aby sme chápali nevyčerpateľné bohatstvo, ktoré pochádza z tohto 
trvalého dialógu Boha s jeho ľudom“. 

Svätý Otec pripomína, že v rozličných miestnych cirkvách už existuje množstvo 
iniciatív, čoraz viac sprístupňujúcich Sväté písmo veriacim, ktorí prežívajú vďačnosť za 
tento veľký dar, aplikujú ho v každodennom živote a dôsledne o ňom vydávajú svedectvo. 

Termín Nedele Božieho slova bude spadať do záveru januára, kedy sa tradične slávi aj 
týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Svätý Otec pripomína aj ekumenický význam tejto 
voľby: „Slávenie Nedele Božieho slova má ekumenický význam, pretože Sväté písmo 
ukazuje tým, ktorí ho počúvajú, cestu na dosiahnutie skutočnej a pevnej jednoty.“ 

Rok Božieho Slova slávime od Prvej adventnej nedele do sviatku sv. Hieronyma (30. 
septembra 2020). V každom čítaní Božieho slova ja sám Boh, ktorý hovorí k svojmu ľudu, 
a Kristus, prítomný vo svojom slove, nám ohlasuje evanjelium. 

Využime v tomto roku Božieho slova aj túto osobitnú nedeľu na plnšie prežívanie 
svojho vzťahu s Kristom vo Svätom písme. 

 
 

    Váš o. Emil Zorvan 



   Bohoslužobný poriadok 
  27. 1. –  2. 2. 2020 

 

PONDELOK 27. 1. 
Prenesenie úctyhodných pozostatkov 

svätého Jána Zlatoústeho.  (301) 

 
 
 

 15:30   Ložín 
                  s panychídou 

 

+   Alžbeta, Michal 
      r. Tormová 

UTOROK  28. 1. 
 

Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky. 
 

z utorka (155) 

 
 

 

 15:15   Falkušovce 
 

+   Juraj, František,   
      Daniel r. Mindžáková 

 

16:00 - Spoločná modlitba Molebenu s pravoslávnymi. 
 

STREDA  29. 1. 
Prenesenie pozostatkov svätého 

hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa. 
zo stredy (156) 

 
 

 15:30   Falkušovce 
                  s panychídou 

 

 
 

+   Ján, Juraj 
      r. Malá 

ŠTVRTOK 30. 1. 
Odporúčaný sviatok. 

Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi 
Bazil Veľký, Gregor Teológ  

a Ján Zlatoústy. (358) 

 

 15:30   Ložín 
 

 

  +   Ján Jenčík 

  

 17:00   Falkušovce 
 

+   Jaroslav, Mária 
      r. Furdáková 

PIATOK 31. 1. 
Svätí divotvorcovia a nezištníci  

Kýros a Ján. 
 z piatka (157) 

 

 17:00   Falkušovce 
               s panychídou 

 

 

 

+   o. Emil, o. Emil 

SOBOTA 1. 2. 
Predsviatok Stretnutia nášho Pána 

Ježiša Krista. Svätý mučeník Tryfón. 

 
9:30 - Michalovce - Fatimská sobota. 

NEDEĽA 2. 2.  
Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi. 
Začiatok predpôstného obdobia. 

Stretnutie nášho Pána, Boha 
a Spasiteľa Ježiša Krista. 

Požehnanie sviec. 
1. hlas (143) a zo Stretnutia (360) 

Myrovanie = Farská zbierka. 

 
 

  8:30   Ložín 

 

  
 

 

*   Marek 

 
10:30   Falkušovce 
 

   
 

*   Ladislav 

  

 

Farské oznamy: 
 

-  Dnes o 14:00 sa v pastoračnej miestnosti na fare uskutoční farská rada.  
 

- V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v utorok 28. 1. o 16:00 v pravoslávnom  
   chráme uskutoční spoločná modlitba Molebenu. Poďme sa modliť za lásku a bratstvo medzi nami. 
 

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