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Betlehemské neviniatka 
 

Drahí bratia a sestry! Dnes nám Gréckokatolícka cirkev pripomína deti, ktoré dal 
Herodes povraždiť v júdskom Betleheme, aby zabil Krista. Túto udalosť opisuje v 2. 
kapitole Matúšovo evanjelium. Tradícia usudzuje, že sa tu jednalo o tisícky detí. Arménska 
cirkev uctieva 462 detí. Po prvýkrát ako mučeníci sa tieto deti začali uctievať u Ireneja 
z Lyonu (130 po Kr.). Takisto Cézarius z Arles a Augustín tieto deti uctievali. V kalendári z 
Verony z konca 5. storočia a potom v kalendári z Kartága z roku 505, sa uvádza táto 
spomienka hneď v nadväznosti na Narodenie Pána. Ich relikvie, ktoré sú v Gálii, sa 
dosvedčujú už od 5. storočia. V minulosti im boli často zasväcované sirotince. Na šiestom 
koncile v Konštantínopole bol tento sviatok svätých detí zakázaný. Takisto aj na konciloch 
v Bazileji a v Triente. No ani jeden z nich nedokázal túto tradíciu odstrániť. Dôvodom 
zákazu pre sviatok boli sprievodné hry počas ktorých, si deti a mládež volili svojho 
detského biskupa, ktorého následne aj za biskupa poobliekali a konali sa s ním sprievody 
mestom. Tento zvyk však v priebehu šestnásteho storočia zanikol. Na Druhom 
vatikánskom koncile v rokoch 1962 – 1965 sa vypracovali nové liturgické texty pre túto 
spomienku a sv. Neviniatka si pripomíname odvtedy 28. decembra. Tento deň sa stal 
zároveň aj pamätným dňom všetkých nenarodených detí. 

Musel to byť zverský a surový čin, keď kráľ Herodes zo strachu o svoj kráľovský trón, 
dal v Betleheme a na jeho okolí bez mihnutia oka povraždiť všetkých chlapcov do dvoch 
rokov. Ani si nechcem predstaviť tie zúfalé a bezmocné matky, ktorým násilní vojaci 
vytrhávali ich ratolesti z náručia a konali to neľudské nariadenie kráľa Herodesa. Túto 
udalosť nám opisuje aj dnešné evanjelium od evanjelistu Matúša (Mt 2, 13 – 23). 

Za chrbtom utiekajúcej Svätej Rodiny zomierajú Ježišovi vrstovníci. Teda už na prahu 
Kristovho života sa prejavuje zmysel a cieľ tohto života: má byť prinesený ako obeta. 
Nielen život Krista, ale aj život tých všetkých, ktorí ho budú chcieť nasledovať, ktorí svoj 
život spoja s jeho životom. Budú to tisícky nielen mučeníkov, ale vôbec obetavých 
vyznávačov, apoštolov, duchovných a laikov, manželov a rodičov, upotených pracovníkov 
a utrápených chorých – a všetkých, ktorí obetavo prijímajú bremeno svojho povolania, 
toho povolania, ktoré im Boh určil. 

 Podobne ako vtedy Herodes chcel odstrániť Ježiša z cesty, aj dnes sa mnohým cesta 
k Ježišovi nepozdáva. Podobne ako sa vtedy Herodes bál o svoju stoličku, aj dnes mnohí 
majú strach o svoje “dobré“ meno. Ako inak nazvať to, keď sa dnes “veriaci“ človek bojí 
priznať a postaviť sa za kresťanské hodnoty?! Prosme dnes sväté betlehemské 
neviniatka, aby sme mali silu vždy verne nasledovať Ježiša Krista a aby viac zaujímala nie 
teplá stolička (miestečko) na zemi a trvalé miesto v nebi.  

 

       Váš o. Emil Zorvan 



   Bohoslužobný poriadok 
  30. 12. 2019  –  5. 1. 2020 

 

PONDELOK 30. 12. 
Posviatok Narodenia Ježiša Krista. 

Svätá mučenica Anýzia. 

 
 

 
 

 
 

 

Celoeparchiálny futsalový turnaj v Michalovciach. 
 

UTOROK  31. 12. 
Ukončenie sviatku Narodenia Pána 

Posledný deň občianskeho roka. 
za poďakovanie (166) 

 

  8:00   Ložín 
 

 

*   za poďakovanie 

 

  9:30   Falkušovce 
 

 

+   Helena Krišková 

STREDA  1. 1. 2020 
- prikázaný sviatok -  

OBREZANIE TELA NÁŠHO PÁNA, 
JEŽIŠA KRISTA. (336) 

Pamiatka sv. Bazila Veľkého, 
arcibiskupa Cézarey kapadóckej. 

Myrovanie. 

 

  9:00   Ložín 
 
 

 

*   Helena Adamčíková 

 

10:30   Falkušovce 

 

*      za farnosť 

ŠTVRTOK 2. 1. 
Predsviatok Osvietenia. 

Svätý otec Silvester, rímsky pápež. 

 

- 

 

- 

PIATOK 3. 1. 
Prvý piatok. Voľnica. 

Sv. prorok Malachiáš, mučeník Gordios. 
z predprazdenstva Osvietenia (339) 

 

16:30   Ložín  
 

 

+   r. Tormová 

 

18:00   Falkušovce 
 

 

+   Jolana Zajacová 

SOBOTA 4. 1. 
Sobota pred Osvietením. 

 

 

Fatimská sobota v Klokočove - otvorenie Jubilejného roka. 

NEDEĽA 5. 1.  
Nedeľa pred Osvietením. 

Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. 
Prepodobná Synkletika. 

5. hlas (148) a z predvečera (339) 
Farská mesačná zbierka. 

  

  8:30   Ložín 
 Jordánske svätenie vody 

  

  *   Anna Štefančíková 

 

10:30   Falkušovce 
 

  *   za farnosť 

 

13:00  Ložín - Požehnanie domov. 
 

          

Farské oznamy: 
 
 

-   Dary v Ložíne: Anna Jenčíková 50 €. Pán Boh zaplať! 
 

-  Pozývam vás, aby ste si aj tohto roku dali požehnať svoje príbytky Jordánskou svätenou vodou,  
   aby vás Boží anjeli ochraňovali a zlo obchádzalo. Zapíšte sa na papier pri sviečkach.  
 

-  V sobotu sme srdečne pozvaní na otvorenie jubilejného roka 350. výročia slzenia Klokočovskej  
   ikony na Fatimskú sobotu do Klokočova, ktorá bude vysielaná v priamom prenose Rádia LUMEN. 
 

-    Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Koščová a Jacková. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 
-   Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Jozefa Pastíra. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 
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