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V sile Svätého Ducha 
 

Drahí bratia a sestry. Žijeme vo svete plnom zmätkov a nepokojov. Môžeme pozorovať 
rôzne úsilia vlád celého sveta, ktoré majú za cieľ zmeniť svet. Veriaci človek však vie, že 
iba ľudskou silou a ľudskými prostriedkami sa neodstránia všetky neporiadky, ktoré nás 
trápia. Vie, že Boh nám chce pomôcť svojou silou. Dáva nám Svätého Ducha, aby nás 
posvätil a tým aj celý svet. Kto je Svätý Duch? 

Svätý Duch je tretia Božská Osoba. Svätý Duch je tajomnou oživujúcou silou, ktorá 
pôsobí v Cirkvi a v tých, ktorí ho prijali. Cez nich uchvacuje okolostojacich. 

Vo Svätom písme sa Svätý Duch často spomína. Pozrime len do Nového zákona. Skôr 
než Ježiš začal verejne účinkovať, dal sa pokrstiť Jánom v Jordáne. Hneď na to Duch hnal 
Ježiša na púšť. V jeho sile Ježiš ohlasoval evanjelium. Zlomil všetky ľudské predsudky, 
priniesol odpustenie a otvoril bránu do neba. Išiel k všetkým, k mýtnikom, hriešnikom, 
prostitútkam, ku všetkým, ktorí boli v očiach verejnosti pre svoje hriechy odpísaní. Hriech 
vytvára bariéry medzi ľuďmi. Ježiš svojou mocou tieto bariéry zničil. Dobre vedel akým 
nebezpečenstvom je hriech pre človeka. Preto jeho prvou starosťou po zmŕtvychvstaní 
bolo pripraviť apoštolov na odstraňovanie týchto bariér. Dýchol na nich a povedal: „Prijmite 
Svätého Ducha. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu zadržíte, budú 
zadržané.“ 
      Apoštoli boli formovaní a pripravení, predsa len nemali potrebnú silu. Boli plní strachu, 
neistoty, obáv a veľa toho nechápali. Potom však urobili dôležitú vec. Niekoľko dní v 
meditácií a v modlitbe sa spolu s Máriou pripravovali. Uvoľnili v sebe miesto pre Svätého 
Ducha. A keď prišiel, naplnil ich. S apoštolmi sa stala zmena. Už v nich nebol duch sveta, 
strachu, neistoty a obáv. Bol v nich Svätý Duch, Duch Ježišov. Nielenže začali mnoho 
chápať, ale dostali odvahu hlásať evanjelium Ježiša Krista.  

Svätý Ján Zlatoústy sa pýta: „Podľa čoho človek spozná, že prijal Svätého Ducha? 
Nech skúma sám seba pred Bohom a nech sa pozrie, čí miluje pokoj, jednotu a či má 
lásku k Cirkvi. Skúmaj svoje srdce a pokiaľ je v ňom láska k tvojmu bratovi, môžeš byť 
spokojný, lebo bez Božieho Ducha lásky niet. Božia láska sa totiž rozliala v našich 
srdciach skrze Svätého Ducha, ktorý nám bol daný.“ 

Preto v sebe vytvárajme priestor pre Svätého Ducha, žime v súlade s Božou vôľou a 
odstráňme tak bariéry medzi ľuďmi. Toto je to cesta ako sa svet môže zbaviť neistoty 
a chaosu. Len nám treba ako apoštolom odhodiť strach, prekonať seba a uveriť, že Boh 
nás ani v tej najväčšej skúške, kríze či probléme nikdy neopúšťa. 

Všetkým nám prajem, aby sme nielen dnes, v sile Svätého Ducha, menili seba, 
druhých i celý svet k lepšiemu miestu bez bariér hriechu.  

 
 

                           Váš o. Emil Zorvan 

 



   Bohoslužobný poriadok 
  1. 6. –  7. 6. 2020 

 

 

PONDELOK  1. 6. 
Odporúčaný sviatok. 

 

Pondelok Svätého Ducha. (251) 
 

Sprievod okolo chrámu. 

 

 

16:30   Falkušovce 
 
 

 

*   Ružena Hrabovská 
 

 

 

 
 

 

18:00   Ložín  
 

 

 

 

 

+   Pavol Štátnik 

UTOROK  2. 6. 
Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, 

konštantínopolský patriarcha. 
 z Päťdesiatnice (249) 

 

 

 

18:00   Falkušovce 
       +  Akatist k Svätému Duchu  

 

 

 

+   Mária Kislanová 

STREDA  3. 6. 
 

Svätý mučeník Lucilián a spoločníci. 
 

 z Päťdesiatnice (249) 

 

16:30   Falkušovce    
 

 

 

 

*   Andrea, Róbert 
 

 

18:00   Ložín   
         +  Akatist k Svätému Duchu 
 

 

*   Anna 

ŠTVRTOK  4. 6. 
Náš otec svätý Métrofanés, 

konštantínopolský patriarcha. 
z Päťdesiatnice (249) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

18:00   Falkušovce 
       +  Akatist k Svätému Duchu  

 

 

 

 

*   Anna 

PIATOK  5. 6. 
Prvý piatok. Voľnica. 

Svätý hieromučeník Dorotej,  
týrsky biskup. 

 z Päťdesiatnice (249) 

 
 

16:30   Falkušovce    
   +  Moleben k Božskému srdcu 
 

 

 

+   Ján, Michal, Alžbeta 

 

 

18:00   Ložín   
      +  Moleben k Božskému srdcu 

 

*   Jozef 

SOBOTA  6. 6. 
 

Odovzdanie sviatku Päťdesiatnice. 

 

9:30 Klokočov - Fatimská sobota rodín 

NEDEĽA  7. 6. 
 
 

VŠETKÝCH SVÄTÝCH. (253) 

 
 

Myrovanie = mesačná zbierka. 

 

8:00 Moravany - zastupovanie 
 

 

 

  9:30   Ložín 
 

 

*   Ľubomír Micák 

 

11:00   Falkušovce 
 
 

 

 

 

*   za farnosť 

 
 

 

Farské oznamy:  
 

-  Na Akatist k Svätému Duchu si nezabudnite priniesť brožúrku, ktorú si môžete aj zakúpiť za 1 €. 
 

-  Dňa 11. 6. (štvrtok - Sviatok Eucharistie), vás srdečne pozývam na Púť do Litmanovej a Ľutiny.  
   Cena za dopravu 20 €. Vlastná strava. Počet miest je obmedzený na 25. Nahláste sa do 8. 6. 2020. 

 

-    Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Horňaková a Brodyová. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 
-   Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Mareka Tormu. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 
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