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Pokrstení a poslaní. 

 
 

Drahí bratia a sestry! Dnes, 20. októbra, slávime na celom svete vo všetkých 
katolíckych kostoloch misijnú nedeľu. Je to deň modlitieb za misie a misionárov a 
deň solidarity prejavenej finančnou zbierkou na podporu misijných krajín. 

Tohtoročná misijná nedeľa je o to výnimočnejšia, že pápež František počas 
celého októbra 2019 pozýva všetkých pokrstených kresťanov na slávenie 
Mimoriadneho misijného mesiaca, ktorý sprevádza motto: Pokrstení a poslaní. Na 
Slovensku sa budeme v tento deň modliť a finančne podporovať misie v Rwande. 

Prešlo už 25 rokov od ničivej genocídy v Rwande. Aj keď príslovie „čas lieči 
všetky bolesti“ môže znieť s nádejou, veľa ľudí v tejto malej africkej krajine potrebuje 
duchovnú a aj praktickú pomoc. V apríli 1994 v Rwande vypukla séria masových 
vrážd. Za 100 dní bolo umučených a zabitých takmer milión ľudí, čo predstavovalo 
20% populácie. Bola to jedna z najhorších genocíd vo svete. Rozbitá bola nielen 
krajina, ale i vzťahy medzi ľuďmi a rodinami. 

Títo ľudia potrebujú nádej a liečivú silu lásky a Božej milosti, ktorú im ponúka 
Cirkev. Mnohí kňazi, rehoľné sestry a laickí misionári ponúkajú služby pomoci 
zameranej na odpustenie a milosrdenstvo. 

Cirkev je viac ako len naša farnosť alebo Cirkev na Slovensku. Cirkev je 
celosvetové spoločenstvo. Zbierka na misijnú nedeľu sa koná vo všetkých 
farnostiach celého sveta vrátane tých najchudobnejších. Každý niečo ponúka a čo 
sa ponúka, je dané tým, ktorí to najviac potrebujú. 

Cirkev celosvetovo rastie v počte členov. Každý rok vzniká 10 nových diecéz a 
z prežívania viery v misijných krajinách môžeme prijať veľa nových impulzov. V 
najchudobnejších krajinách sveta sa nachádza 1100 z 2500 diecéz katolíckej Cirkvi. 
Zbierka na misijnú nedeľu je najväčšou akciou solidarity na svete. Viac ako miliarda 
katolíkov podporuje tých najchudobnejších prostredníctvom modlitby a milodarov. 
Milióny ľudí sa v tento deň navzájom spájajú v modlitbe.  

Zbierka na misijnú nedeľu je zároveň najstaršou evanjelizačnou zbierkou na 
svete. Organizujú ju Pápežské misijné diela, ktoré sú ústrednou organizáciou 
Katolíckej cirkvi, ktorá sa stará o rast a rozvoj celej misijnej cirkvi. 

Nemusíme chodiť do Afriky, ale môžeme svojou štedrosťou prispieť k šíreniu 
dobrého diela, vidiac pri tom nie seba, ale Krista v tých najbiednejších. 

 
 

 

 
 

                                                                                              Váš o. Emil Zorvan 
 



   Bohoslužobný poriadok 
 21. 10. –  27. 10. 2019 

 

PONDELOK 21. 10. 
Náš prepodobný otec Hilarión Veľký. 

  z pondelka (154) 
+ Akatist k Bohorodičke. 

 
 

18:00   Ložín 
  
 

 
+   Mária r. Lukáčová 

UTOROK 22. 10. 
Svätý hierapolský biskup Aberkios. 

Siedmi svätí mladíci z Efezu. 

 
 
 
 

Kňazský deň a Rada pre mládež. 

STREDA 23. 10. 
Svätý apoštol Jakub,  

podľa tela Pánov brat. (291) 
+ Akatist k Matke U. P. 

 

 
 
 

18:00   Ložín 
 

 
 

 

 

 

*   r. Guľášová 

 

ŠTVRTOK 24. 10. 
Svätý mučeník Aretas a spoločníci. 

zo štvrtka (157) 
+ Akatist k Bohorodičke. 

 

 
  16:30   Falkušovce  

 
 

 
 

 

*   Klaudia 

PIATOK 25. 10.  
Mučeníci a notári Marcián a Martyrios. 

z piatka (159) 
+ Akatist k Matke U. P. 

 
 

  8:30   Falkušovce  
 

 

*   Jozef 

SOBOTA 26. 10. 
Svätý a slávny veľkomučeník 

Demeter Myromvonný. 

 

 
 

 
 

Stretnutia manželiek kňazov Košickej eparchie. 

NEDEĽA 27. 10. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Svätý mučeník Nestor. 
 

 

 
 

 
 

 
 

3. hlas (145) 
 

!  Posun času  ! 

 

8:00  Slavkovce – zastupovanie  
 

 

  9:15   Falkušovce 
 

 

*   Renáta 
 

 

 
 

 10:30    Ložín   

*   na úmysel šírenia     

   kultúry života a rodinu 

         Farské oznamy:  
-  Do konca októbra si môžete objednať  Časopis SLOVO - 16 € za 26 čísel s nástenným kalendárom.  

      Časopis MISIONÁR - iba 13 € za 12 čísel s rozjímaniami a stolovým kalendárom. 
 

-  V stredu o 17:30 si na TV LUX môžete pozrieť našu starobylú Liturgiu sv. Jakuba z Košíc. 
  

- V rámci sviatku Pamiatky zosnulých sa 2. 11. pomodlíme po Sv. liturgii panychídu za všetkých  
   našich drahým zosnulých, na ktorej sa budú spomínať tiež priezviská rodín vašich zosnulých  
   podľa abecedy, ktoré si môžete dať zapísať u p. Jenčíkovej (Ložín) a u p. Malej (Falkušovce). 
  

-  Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Jacková a Osipčáková. Ďakujeme! Pán Boh zaplať! 
-  Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Kvetoslavy Mattovej. Ďakujeme! Pán Boh zaplať! 
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