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Národný týždeň manželstva 
 

Drahí bratia a sestry! V dňoch 10. – 16. februára 2020 sa bude na Slovensku koná 
jubilejný 10-ty ročník celosvetovej kampane na podporu manželstva s názvom Národný 
týždeň manželstva 2020 (NTM).  

Je to iniciatíva otvorená pre všetkých, ktorým na manželstve záleží. NTM otvorene 
hovorí, že manželstvo nemusí byť nudné a monotónne. Všetkým párom chce pripomenúť, 
že pre úspech a dobré spolužitie v manželstve je užitočné osvojiť si určité zručnosti, ktoré 
vzťah obohatia. Pre dosiahnutie takéhoto stavu je však potrebné určité úsilie, 
permanentná starostlivosť – najlepšie zo strany oboch partnerov. 

Každé manželstvo je jedinečné a každá dvojica si píše svoj vlastný neopakovateľný 
príbeh, ktorý začal spojením dvoch sŕdc. Aktuálny ročník NTM vytvára príležitosť zastaviť 
sa, aby sme si pripomenuli našu spoločnú históriu: Ako náš príbeh začal, čo sme spolu 
dosiahli, ako sme prekonali náročné obdobia, čo nás na našom vzťahu baví, aké hodnoty 
nesieme… Tiež nás motivuje k vďačnosti za náš vzťah a za človeka, s ktorým príbeh 
tvoríme. No a nakoniec nám pripomína, že ďalšie kapitoly nášho príbehu píšeme už dnes. 

Dôležitým posolstvom NTM je myšlienka, že o manželstvo sa treba starať a súčasne 
vyzýva manželské dvojice posilniť, prehĺbiť, prípadne dať do poriadku svoj vzťah. 

V tomto ročníku kampane nám tvorcovia ponúkajú aj špeciálnu možnosť, obdarovať 
svojich známych manželským "kardio-balíčkom": „Pre kampaň 2020 sme pripravili 
tzv. manželské "kardio-balíčky". Ich súčasťou sú 2 drevené prívesky v tvare spojených 
sŕdc (odtiaľ názov "kardio-balíček") s  možnosťou vygravírovania krstných mien manželov 
- jeden na retiazke pre manželku a druhý na kľúčenke pre manžela. V balíčku je tiež malé 
leporelo s podnetmi k rozhovoru vo dvojici a letáčik o NTM 2020. Boli by sme radi, keby sa 
takýto balíček do februára 2020 dostal k čo najväčšiemu počtu manželských dvojíc. 
Pomôžte nám s tým! Objednajte balíček párom, na ktorých vám záleží (priateľom, 
susedom, kolegom, príbuzným,...) a darujte im ho, aby ste ich potešili alebo pozvali ku 
kampani NTM. Samozrejme, balíček môžete objednať aj pre seba a nosiť ho ako symbol 
vďačnosti za váš manželský príbeh. Viac na www.ntm.sk 

Ak žijeme v manželstve, skúsme tento sa týždeň viac venovať jeden druhému. Choďte 
spolu na prechádzku, večeru, do cukrárne, kaviarne. Pripravte si večer pri sviečkach. 
Pozrite si spolu pekný film. Prekvapte toho druhého - napr. napíšte mu ľúbostný list alebo 
kartičku ocenenia, alebo mu darujte niečo, čo má rád. Choďte spolu na koncert, do 
divadla, tancovať,...Spomínajte spolu pri fotografiách na spoločné pekné chvíle. 

Nenechajme sa odradiť prácou či deťmi, veď manžel(ka) má byť po Bohu pre mňa ten 
najdôležitejší človek v mojom srdci.    

 

  Váš o. Emil Zorvan 

http://www.ntm.sk/


   Bohoslužobný poriadok 
  10. 2. –  16. 2. 2020 

 

PONDELOK  10. 2. 
 

Svätý mučeník Charalampés. 
 

z pondelka (162) 

 

 15:30   Ložín 
 

 

 

 

+   Vincent Luca 

 

 17:00   Falkušovce 
    

 

+   Ján, Anna r. Kmecová 

UTOROK  11. 2. 
Svätý Blažej, sebastejský biskup. 

- - 

STREDA  12. 2. 
Náš otec svätý Meletios,  
antiochijský arcibiskup. 

 zo stredy (156) 

 

15:30   Ložín 
 

 

+   Pavol r. Siváková 
 

17:00   Falkušovce 
 

  +   Michal Vasiľ 

ŠTVRTOK 13. 2. 
Náš prepodobný otec Martinián. 

 

9:00 Michalovce - kláštor - Protopresbyterská porada. 

PIATOK 14. 2. 
Odchod do večnosti nášho 

prepodobného otca Konštantína 
Filozofa, mníšskym menom Cyrila, 

učiteľa Slovanov. (364) 

 

 15:30   Ložín 
 

 

 

 

 

 

+   Mária Roková 

 
 

 17:00   Falkušovce 
 

+   Jozef, Ján, Mária, Ján 
      r. Selecká 

SOBOTA 15. 2. 
Mäsopôstna sobota - 1. zádušná. 

 

Svätý apoštol Onezim. 
 

zosnulým (162) 

   

    8:00   Ložín 
            + panychída a hramoty  

+    za zapísaných  
       zosnulých  

 

   9:30   Falkušovce 
            + panychída a hramoty  

  +    za zapísaných  
         zosnulých 

NEDEĽA 16. 2.  
Mäsopôstna nedeľa. 

 

Svätí mučeníci kňaz Pamfil,  
Porfyrios a ich spoločníci. 

 

3. hlas (145) a z triody (202) 
 

Zbierka na fond bohoslovcov. 

 

 

  9:00   Ložín 
            Požehnanie manželov 

 

 

*   Janík Torma 

*   Mária Semešová 
*   Mária Tomková 

 

10:30   Falkušovce 
            Požehnanie manželov 

 

*   Milan Mariščák 

  

 

Farské oznamy: 
 

-  Aj tohto roku vás pozývam k obnoveniu hramôt  -  (doplneniu) mien  zosnulých, za ktorých bude  
   slávených 5 zádušných Svätých liturgii s panychídou, počas piatich zádušných sobôt. 
 

- Dňa 22. 2. 2020 o 9,00 sa v Sečovskom chráme uskutoční spoločný Kantorský deň. Program  
   začne spoločnou modlitbou 3. času, príhovorom vladyku a pokračovať bude informáciami o nových  
   mariánskych bohoslužobných textoch a duchovných piesňach s cieľom zjednotenia nášho  
   liturgického spevu najmä počas spoločnej púte do Ríma a počas tohtoročnej odpustovej slávnosti  
   v Klokočove. Na stretnutí bude príležitosť aj pre diskusiu o skvalitnení tejto bohumilej služby. 
 

-   Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Ropoviková a Vasiľová. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 
-  Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Márie Šimkovej. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 
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