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Zasvitla nám dennica tajomného dňa 
 

Drahí bratia a sestry! V dnešný deň Gréckokatolícka cirkev spoločne s 
Rímskokatolíckou slávia sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky svätou Annou. 

Deväť mesiacov pred Narodením Panny Márie cirkev slávi jej počatie. Vo 
východných cirkvách sa tento sviatok slávil lokálne už od 10. storočia. Okolo roku 
1100 Anselm z Cantebury zaviedol tento sviatok vo svojej diecéze. V roku 1477 
pápež Sixtus IV. zaviedol slávenie tohto sviatku v Ríme. Za pápeža Klementa XI. 
sa v roku 1708 rozšíril tento sviatok do celej katolíckej cirkvi. V roku 1854 vyhlásil 
pápež Pius IX. Dogmu Nepoškvrneného počatia Panny Márie svätou Annou. Pri 
počatí Márie svätou Annou sa o spolupôsobení Joachima nepochybuje.  

Osobitosťou je, že Boh Máriu od prvého momentu jej existencie ochránil od 
dedičného hriechu. Táto nová pápežská dogma sa pri vyhlásení, ako ešte aj do 
dnešného dňa stretáva s odmietnutím zo strany protestantov a pravoslávnych. Po 
vyhlásení dogmy bol na príkaz pápeža Pia IX v roku 1856 vztýčený stĺp na Piazza 
di Spagna (Španielskom námestí) v Ríme. Na jeho vrchole sa nachádza bronzová 
figúra: Matka Božia stojí na zemeguli, pod jej nohami je had. Na základe stĺpu sú 
štyri postavy zo starého zákona: Mojžiš, Daniel, Izaiáš a Ezechiel. Od roku 1953 
sa zaužíval v Ríme zvyk, že 8. decembra podvečer prichádza k tomuto stĺpu 
pápež, prinesie kyticu kvetov a prednesie krátku modlitbu.  

Sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie je štátnym sviatkom v Rakúsku, 
Lichtenštajnsku, Taliansku, Španielsku, Portugalsku, Malte, Argentíne a v 
kantónoch vo Švajčiarsku, ktoré sú prevažne katolícke.  

Viera v Nepoškvrnené počatie presvätej Bohorodičky je viera v Božiu 
prozreteľnosť. Je to viera v Boha, ktorý sa stará o budúcnosť, ktorý pripravuje 
svoje deti pre ich úlohy v živote skôr, než sa narodia. Je to viera v Boha, ktorý nás 
vybavuje všetkými prirodzenými i nadprirodzenými darmi, pre úlohu, ktorú máme 
zohrať v dráme spásy ľudstva. Dar života, ktorý sme dostali, má svoj zmysel. 
Namiesto nás Boh mohol pozvať do života milióny iných... Ale Boh dal život nám, 
pretože nás „poznal skôr, než nás utvoril v matkinom živote“. 

Nech v nás panuje vďačnosť za všetky Božie dary. A dnes môžeme prosiť 
presvätú Bohorodičku o príhovor za nás, aby sme mali odvahu využiť všetky tie 
dary na naplnenie Božieho plánu s nami a so svetom. 

   

   Váš o. Emil Zorvan 



   Bohoslužobný poriadok 
  9. –  15. 12. 2019 

 

PONDELOK 9. 12. 
Náš prepodobný otec Patapios. 

z pondelka (154) 

 
 

16:00   Ložín 
 

 

 

 

 

+   Mária Roková 

UTOROK  10. 12. 
Svätí mučeníci Ménas,  
Hermogenés a Eugraf. 

z utorka (155) 

 

15:30   Falkušovce, 
                 s panychídou 
 

 
 

+   Anna, Pavol, Anna, 
      Pavol r. Gubaňárová 

STREDA 11. 12 
Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik.  

zo stredy (156) 
+ Moleben pred Narodením  

z brožúrky Christos Raždajetsja! 

 
 
 
 

15:30   Ložín 
 

 

 

 

 

 

 

 

*   Alexander 

ŠTVRTOK 12. 12. 
Prepodobný otec Spiridon Divotvorca. 

 

9:00  Vysoká nad Uhom - Protopresbyterská porada 

PIATOK 13. 12. 
Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, 

Eugen, Mardarios a Orest. 
Svätá mučeníca Lucia Panna. (320)  

 
 

15:30   Ložín 
                s panychídou 

 

 

 
 

 

 

 

+   Maroš r. Mišková 

SOBOTA 14. 12. 
Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios,  
Filemon, Apollónios a Kallinik. 

 

- 

 

- 

NEDEĽA 15. 12.  
 

NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV. 
 

Náš otec svätý Štefan Vyznávač, 
sugdejský arcibiskup.  

 
 

2. hlas (144) a praotcom (319) 

   

  9:00   Ložín 
 

  

  *   Pavol Semeš 

 

10:30   Falkušovce 
 

   

  *   Bohu známa rodina 

           

    Farské oznamy: 
 

-  Dary na chrám v Ložíne: Pavol Semeš 50 € ! Členky sv. ruženca 100 € ! Pán Boh zaplať! 
 

-  Nahláste mi prosím svojich chorých na vianočnú svätú spoveď, ktorých pôjdem spovedať  
    v piatok 13. 12. od 8,00, zo smeru z Ložína do Falkušoviec. 
 

-  Ponuka: Kalendár jednolistový - 1€, Vianočné oplátky - 1€, Vianočné pohľadnice - 1€.  
 

- Farnosť Trhovište pozýva v piatok 13. 12. na divadelné predstavenie Nikola Šuhaj a do  
    predvianočného Prešova. Okrem divadla sa pôjde na vianočné trhy, do našej gréckokatolíckej  
    katedrály, rímskokatolíckej konkatedrály a Evanjelického kostola. Cena 18 €. Prihláste čím skôr! 
 

-    Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Matiščáková a Gubaňárová. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 
-   Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Anny Štátníkovej. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 
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