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Sviatok Nanebovstúpenia Pána. 
 

Drahí bratia a sestry. Tohto roku slávime netradičnú odpustovú slávnosť, ktorú si 
zrejme budeme pamätať ešte dosť dlho. Verím však, že nás to neodrádza od prežívania 
tohto nášho chrámového sviatku, ktorý tvorí predel medzi veľkonočným a svätodušným 
obdobím. Dovoľte mi, vám v krátkosti priblížiť obsah tohto, pre nás tak významného, 
sviatku.  

Sviatok Pánovho Nanebovstúpenia pripadá vždy na štvrtok 40. dňa po Kristovom 
Vzkriesení. Je to jeden z veľkých Pánových sviatkov a má deväť dní poprazdenstva. 
Obsah sviatku tvorí udalosť Kristovho vystúpenia do neba a jej význam pre Krista i pre 
nás. Ako hovorí svätý Epifán Cyperský, Ježiš pokrstil Bohorodičku, potom Petra a 
ostatných apoštolov. Prikázal im, aby ostali v Jeruzaleme, aby najprv tam ohlasovali 
evanjelium a neodchádzali do cudzích miest, pretože tu budú vyzbrojení mocou. Keď 
potom nastal čas nanebovstúpenia, vyviedol ich na Olivový vrch, nazývaný tak mnohými 
kvôli nasadeným olivovníkom, a rozprával sa s nimi. Hovoril im o svojom nepochopiteľnom 
kráľovstve v budúcom veku. Po tom čo ho prosili, že by ho chceli vidieť, pristúpili k jeho 
matke a k zhromaždeným anjeli, aby im ukázali na nanebovstúpenie. Keď anjeli videli 
medzi sebou toho, ktorý sa vzniesol na oblakoch, otvorili nebeské brány, jeden druhého 
sa pýtali, prečo ten, ktorý prišiel, má telo červené od krvi. Vystúpil a zasadol si po pravici 
Boha, oživil telo a dodal ľuďom odvahu, zbožštil to, čím sme my boli zmierení a zrušil 
dávny rozsudok smrti. Keď sa apoštoli vrátili, vystúpili do hornej siene, v ktorej sa 
zdržiavali s myronosičkami, Máriou a cvičili sa v pôste a modlitbách a očakávali zoslanie 
Svätého Ducha, ako im bolo prisľúbené, ktoré nastalo o desať dní. 

V prameňoch prvých troch storočí nie je nijaká zmienka o tomto sviatku. Nespomína 
ho ani cirkevný spisovateľ Origenes (+ okolo r. 251), ktorý vymenúva kresťanské sviatky v 
ôsmej knihe svojho diela „Contra Celsus“. Znalci obradu sú toho názoru, že v prvých troch 
storočiach sa slávil tento sviatok spolu so sviatkom Zostúpenia Svätého Ducha. Silvia 
Aquitánska nenazýva tento sviatok Nanebovstúpenie, ale len „štyridsiatym dňom po 
Pasche“. V 4. storočí sa však tento sviatok stal už všeobecne známym. Podľa tradície, v 
4. storočí dala aj cisárovná Helena postaviť chrám zasvätený tomuto sviatku na mieste 
Kristovho nanebovstúpenia. 

Hoci sa tohto roku nemôžeme naplno prejaviť pri slávení našej odpustovej slávnosti, 
verím, že sa všetci z nej tešíme. Prišiel ten, kto mohol, hoci viem, že na nej chceli byť 
viacerí. Prajem nám všetkým, aby to že Kristus vystúpil do neba, aby nám išiel pripraviť 
miesto, nás posilnilo vo väčšej viere a túžbe po nebi. Ukážme Kristovi, svojím životom v 
láske k Bohu i k blížnym, že o to miesto skutočne stojíme. 

 
 

                           Váš o. Emil Zorvan 



   Bohoslužobný poriadok 
  25. 5. –  31. 5. 2020 

 

 

PONDELOK  25. 5. 
Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy  
sv. a slávneho Pánovho proroka, 

predchodcu a krstiteľa Jána. (155) 
z Nanebovstúpenia (244) a Jánovi 

 

16:30   Ložín    
          +  Akatist k Svätému Duchu 
 

 

 

 

 

 

+   Mária 
 
 

 
 

 

 
 

18:00   Falkušovce   

 

 

 

 

+   Renáta 

UTOROK  26. 5. 
Svätý apoštol Karpos,  

jeden zo sedemdesiatich. 
 z Nanebovstúpenia (244) 

 

 

 

18:00   Falkušovce 
       +  Akatist k Svätému Duchu  

 

 

 

*   Zuzana Šuková 

STREDA  27. 5. 
 

Svätý hieromučeník Terapont. 

 
z Nanebovstúpenia (244) 

16:30   Ložín    
         +  Akatist pred klokočovskou  
             ikonou Bohorodičky 

 

 
 

+   Štefan Torma 

 

 

 
 

 

18:00   Falkušovce   
+   Ján, Anna  
      r. Kmecová 

ŠTVRTOK  28. 5. 
Náš prepodobný otec Nikita, 

chalcedónsky biskup. 
z Nanebovstúpenia (244) 

 

 

 
 

 
 

 

18:00   Falkušovce 
     +  Akatist pred klokočovskou  
                ikonou Bohorodičky 

 
 

 

 

+   Ján Gliganič 

PIATOK  29. 5. 
Ukončenie sviatku Nanebovstúpenia. 

Svätá prepodobná mučenica 
Teodózia, panna. 

 z Nanebovstúpenia (244) 

 
 

16:30   Ložín    
          +  Akatist k Svätému Duchu 
 

 

*   Anna  

 

 

18:00   Falkušovce   
       +  Akatist k Svätému Duchu 

+   Mária, Michal 
      r. Kráľová 

SOBOTA  30. 5. 
 
 

Piata zádušná sobota. 
 

zosnulým (162) 

   

   8:00   Ložín 
                 + panychída a hramoty  
 

 

+   za zosnulých 

   

  9:30   Falkušovce 
                + panychída a hramoty  
 

 

+   za zosnulých 

NEDEĽA  31. 5. 
 

PÄŤDESIATNICA –  
 

Zostúpenie Svätého Ducha (248) 

Myrovanie. 

 

 

  9:00   Ložín 
 

 

*   Marta Lucová 

 

10:30   Falkušovce 
 
 

 

 

 

*   za farnosť 

 

 

Farské oznamy:  
 

- Srdečne ďakujem všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojný priebeh našej  
   odpustovej slávnosti a jej prípravy. Nech vám to milosrdný Boh odmení miestom v nebi. 

 

-   Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Jacková a Osipčáková. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 
-   Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Ruženy Miľkovej. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 
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