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Liturgia za život v našej farnosti. 

 

Drahí bratia a sestry! Na Slovensku pokračuje projekt slávenia denných svätých 
omší (liturgií) na úmysel šírenia kultúry života a za rodinu. Dnes máme tú česť sláviť 
s touto myšlienkou liturgiu aj v našej farnosti. 

Veľmi potrebnú iniciatívu koordinátora sekcie kultúry života odsúhlasila v roku 
2002 Konferencia biskupov Slovenska na návrh predsedu Bioetickej subkomisie, 
spišského biskupa, Mons. Štefana Sečku. Úmysel takej modlitby je vždy rovnaký - 
za šírenie kultúry života, za požehnanie a posilnenie pre manželstvá a rodiny.  

V dnešnej spoločnosti, v ktorej sa čím ďalej tým viac šíri kultúra smrti, je čoraz 
viac potrebné o tom hovoriť. No niekedy slová nestačia. Preto som rád, že sa dnes 
aj v našej farnosti môžeme pripojiť ako spoločenstvo veriacich k požehnanej 
a nevyhnutnej iniciatíve a tak sa spoločne modliť za tieto hodnoty.   

Každá sv. liturgia tvorí vrchol našej pozemskej nábožnosti. Tam sa spája nebo 
zo zemou. Tam sa sprítomňuje Kristova obeta za nás i jeho slávne vzkriesenie. Je 
to to najcennejšie a najsilnejšie, čo ako veriaci máme. A tak práve cez sv. liturgiu 
chceme reagovať aj my na situáciu, v ktorej sa, bohužiaľ, na Slovensku 
nachádzame. 

Stav  je alarmujúci: Na Slovensku denne zomiera pri umelom potrate 32 detí a 
ďalšie pri potratoch spôsobených chemickou antikoncepciou i tzv. núdzovou 
antikoncepciou, či ničením prebytočných embryí pri technológiách umelého 
oplodňovania. Každé druhé manželstvo sa rozvádza, čoho dôsledkom sú citové 
zranenia dospelých, ba i detí pochádzajúcich z takýchto manželstiev. Mladý človek 
dnes nehľadá naplnenie v rodine, šťastnom manželstve či vo výchove detí, no 
zväčša v bezstarostnom užívaní si života, bez zmyslu a zodpovedného prístupu 
k ľudskému životu. Gender ideológia čoraz viac útočí na fundamentálne hodnoty, 
ktoré chránia rodinu, manželstvo a výchovu detí. A mohli by sme pokračovať.  

Preto vás všetkých dnes prosím o vrúcnu modlitbu za manželstvá, rodiny a deti, 
ktoré sú v nich vychovávané. Prosme Svätého Ducha, aby nám neustále dával 
svetlo chápania a videnia pravdy v tom, čo je nebezpečenstvom a ohrozením nielen 
pre rodinu, ale pre našu vlasť a celé ľudstvo. Modlime sa taktiež o odvahu byť ľuďmi 
viery a odvážnymi ochrancami Pravdy. Nech je pri tomto úsilí vzorom k 
nasledovaniu a duchovnou pomocou Svätá Rodina z Nazareta, v ktorej bol 
vychovávaný Boží Syn - Ježiš Kristus. 

                                                                                      Váš o. Emil Zorvan 
 



   Bohoslužobný poriadok 
 28. 10. –  3. 11. 2019 

 

PONDELOK 28. 10. 
Sv. mučenica Paraskeva z Ikónia. (294) 

 

16:30   Falkušovce 

 

*   Zuzana 

UTOROK 29. 10. 
Svätá prepodobná mučenica Anastázia. 
Prepodobný otec Abramios Zatvárateľ. 

z utorka (155) 

 
 

16:30   Falkušovce 
  
 

 
+   Helena Krišková 

STREDA 30. 10. 
Svätí mučeníci Zénobios a Zénobia. 

zo stredy (156) 

 
 
 

  8:30   Ložín 

 

*   Jozef 

ŠTVRTOK 31. 10. 
 

Odporúčaný sviatok. 
 

Blažený hieromučeník Teodor, 
mukačevský biskup. (296) 

 

 

  16:30   Falkušovce  

+   Anna, Michal 
      r. Horňáková 

 18:00   Ložín 
             s panychídou 

 

+   Ján Ďurik 

PIATOK 1. 11. 
Prvý piatok, Voľnica. 

 Svätí lekári Kozma a Damián (297) 
Spoločné modlitby na cintorínoch: 

9:30 - Bracovce, 11:30 - Ložín, 
 13:30 - Falkušovce, 14:30 - Kačanov 

  

 8:15   Falkušovce 
 

 

+   Ján, Michal, Alžbeta 

 

10:15   Ložín 

 

+   r. Adamčíková 
      r. Rudiková 

SOBOTA 2. 11. 
 

Pamiatka zosnulých (162) 
 

+ Panychída s hramotami 

 

  8:00   Ložín  
 

 

+  všetkých zosnulých  
 

  9:30   Falkušovce 
 

 

+  všetkých zosnulých 

NEDEĽA 3. 11. 
 

Svätí mučeníci biskup Akepsimas,  
kňaz Jozef a diakon Aitalas.  

 

4. hlas (147) 
FARSKÁ MESAČNÁ ZBIERKA. 

 

  9:00   Ložín 
 

 

*   za farnosť  

 

 
 

 10:30    Falkušovce   

*   Erik s rodinou 

      r. Gubaňárová 

         Farské oznamy:  
-  V piatok vás srdečne pozývam na spoločnú modlitbu na naše cintoríny, kde bude možnosť si  
   dať aj požehnať novú či obnovenú hrobku. Prosím nahláste mi to vopred. 
  

-  Od 1. - 8. 11. môžeme každý deň pre jednu dušu získať úplne odpustky za splnení obvyklých  
      podmienok: Sv. spoveď, Sv. liturgia, návštevu cintorína s modlitbou za zosnulých a úmyselu sv. otca. 

 

- Do soboty 2. 11. si ešte môžete dať obnoviť hramotný zoznam (priezviská rodín) u p. Jenčíkovej  
   (Ložín) a u p. Malej (Falkušovce). V ten deň bude slávená sv. liturgia s panychídou za zapísaných.  
  

-  Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Horňáková a Brodyová. Ďakujeme! Pán Boh zaplať! 
-  Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Márie Tomkovej. Ďakujeme! Pán Boh zaplať! 
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