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Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom 
 

 

Drahí bratia a sestry! V týchto dňoch si pripomíname 30. výročie Neţnej 
revolúcie. Takto pred 30 rokmi sme si slušným, no ráznym spôsobom vybojovali 
slobodu. Vďaka tejto slobode sa ani my, kresťania, pre svoju vieru nemusíme báť 
prenasledovania, alebo diskriminácie. Môţeme chodiť do chrámu, verejne sa modliť, 
hovoriť o viere v Boha, čo ukazujeme aj v spoločnosti.   

Ţiaľ, nie všetci bratia a sestry vo svete majú takéto šťastie. V skutočnosti každý 
siedmy kresťan žije v krajine, v ktorej je pre vieru znevýhodňovaný, alebo 
utláčaný. Podľa Správy o stave náboţenskej slobody, ktorú kaţdoročne vydáva 
nadácia ACN, kresťanom často hrozí obmedzovanie slobôd, nútené konverzie na 
iné náboţenstvo, nemoţnosť vzdelávať sa, alebo horšie – ublíţenie na zdraví, či 
smrť. Toto je realita, v ktorej žije až 300 miliónov kresťanov po celom svete. 

A situácia sa, ţiaľ, neustále zhoršuje. Naše posledné prieskumy ukazujú, ţe aţ 
70% náboţensky motivovaných útokov je namierených proti kresťanom. Za týmito 
obrovskými číslami sa skrývajú príbehy konkrétnych ľudí. Kaţdý jeden z nich trpí pre 
Krista, kaţdý iným spôsobom - niektorí prídu kvôli viere o prácu, niektorým sa 
posmievajú, niektorých stojí ich viera ţivot. To, čo ich však spája, je viera a nádej.   

Preto sa kaţdý rok organizuje Týţdeň pomoci prenasledovaným kresťanom. 
"Máme slobodu a povinnosť pomáhať. 40 rokov komunistickej vlády sa podpísalo 
na ţivote Cirkvi aj na veriacich. Vďaka odvahe mnohých členov podzemnej Cirkvi 
sme však ako spoločenstvo preţili a odovzdali vieru v Boha ďalším generáciám.   

Po revolúcii v roku 1989 sme sa mohli nadýchnuť slobody vierovyznania aj vďaka 
štedrej pomoci rozličných kresťanských organizácii v zahraničí. Len cez projekty 
ACN prišlo na Slovensko za 25 rokov vyše 25 milión eur. Za tieto peniaze boli 
opravené stovky kostolov a farských budov, a mnohé farnosti a spoločenstvá mohli 
z tých peňazí organizovať rozličné duchovné aktivity. Doteraz ostatní pomáhali nám. 
Teraz je čas, aby sme pomáhali my. Pomôţme trpiacim kresťanom vo svete. 

Pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi desiatky rokov účinne pomáha 
len vďaka štedrosti svojich darcov. Nemá príjmy zo štátneho rozpočtu, korporácií, 
európskych alebo iných štrukturálnych programov či grantov. Preto si nesmierne 
váţi štedrosť kaţdého darcu. Prosím, podporme ich! Môţeme tak urobiť platbou cez 
ich internetovú stránku: https://prenasledovani.sk/. Ďakujem!  

 

                 Váš o. Emil Zorvan 
 

https://prenasledovani.sk/


   Bohoslužobný poriadok 
 25. 11. –  1. 12. 2019 

 

PONDELOK 25. 11. 
Odovzdanie sviatku Vstupu presvätej 

Bohorodičky do chrámu. (308) 

 

 

15:30   Falkušovce 
 

 

 

 

 

 
 

+   Mária Šoltésová 

UTOROK 26. 11. 
Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik. 

z utorka (155) 

 

 

15:30   Falkušovce 
 

 

 

+   Andrej, Juraj, Mária 
      r. Matiščáková 

STREDA 27. 11. 
Svätý mučeník Jakub Perzský. 

 zo stredy (156) 

 

 

15:30   Ložín 
 

 

 

 

 

*   bohuznámi chlapci 

ŠTVRTOK 28. 11. 
Sv. prepodobný mučeník Štefan Nový. 

zo štvrtka (157) 

 

 

15:30   Falkušovce 
 

 

 

 

 

 
 

+   Helena Krišková 

PIATOK 29. 11. 
Svätý mučeník Paramon. 

 zosnulým (162) 

 

15:30   Ložín 
                 s panychídou 

 

 

 
 

 

 

 

+   Martin r. Miľková 

SOBOTA 30. 11. 
Svätý apoštol Andrej Prvopovolaný. 

 

- 
 

- 

NEDEĽA 1. 12. 
 

Svätá prorok Naum. 
 

8. hlas (152) 
 
 

Farská mesačná zbierka. 

   

    9:00   Ložín 
 

 

*   Ján 

 

  10:30   Falkušovce 
 

 

*   za farnosť 

 

Farské oznamy:  
 

-  Dar na chrám v Ložíne: rodina Lacková 50 €. Pán Boh zaplať! 
  

-  Ponuka: Kalendár jednolistový - 1 €, Kalendár stolový - 2 €. Vianočné pohľadnice - 1€. 
 

-  Na sviatok sv. Mikuláša k nám opäť zavíta jeden z ukrajinských kňazov, ktorý s nami odslúži sv.  
   liturgiu a prihovorí sa k nám. Aj tentoraz môžete priniesť mikulášsky balíček, ktorý bude  
   prostredníctvom tohto kňaza odovzdaný deťom na Ukrajine. Do balíčka je vhodné dať, sladkosti,  
   hračky, drogériu, či školské potreby. Zapojte do toho hlavne deti, aby sa učili nielen prijímať,  
   ale hlavne dávať, ako to robil aj sv. Mikuláš. Prázdne balíčky si môžete brať zo stolíka pri sviečkach. 
 

- V dňoch 27. 6. - 2. 7. 2020 sa v rámci Jubilejného roka 350. výročia slzenia Klokočovskej ikony  
      uskutoční Púť do Ríma. Hlavným bodom bohatého programu bude sv. omša na sviatok sv. Petra  
      a Pavla, kedy si pápež uctí ikonu z Klokočova a požehná na ňu nové zlaté korunky. Cena 299 €  
      (doprava, poistenie, 3x ubytovanie v Ríme s raňajkami /kto chce + 50 € večera/, sprievodca.) Zálohu  
      100 € vyplaťte do Vianoc. Informácie a spôsob prihlásenia nájdete na farskej stránke a nástenke. 

 

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