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                                   V Cirkvi je každý potrebný 
 
 

Bratia a sestry! V istej rozprávke sa hovorí o huslistovi, ktorý tak prekrásne hral, že 
všetci, ktorí ho počuli, začali tancovať. Raz, keď hral a ľudia tancovali, išiel okolo hluchý 
človek. Keď ich videl, pomyslel si, že sú nenormálni, lebo bezdôvodne skáču. 

Svätodušné sviatky sa nazývajú aj sviatkami narodenia Cirkvi. V ten deň, keď na 
apoštolov zostúpil Duch Svätý, prijalo krst asi tritisíc ľudí z Izraela a okolitých krajín. 
Stali sa prvými členmi Cirkvi, na čele ktorej stál prvý pápež, sv. Peter. 

Aj dnes existujú ľudia, ktorí sa čudujú, že patríme do Cirkvi. Pokladajú nás za 
zaostalých a nemoderných. Podobajú sa však na hluchého z rozprávky, ktorý nepočul 
peknú hudbu, a tak sa čudoval, že ľudia tancujú. Keďže nepoznajú Cirkev, nevedia 
pochopiť, prečo do nej patríme. Práve dnešný sviatok ukazuje krásu a hodnotu Cirkvi. 
Pomáha nám k tomu aj teológia sv. Pavla, ktorá predstavuje Cirkev ako telo vytvorené z 
mnohých údov. A preto člen Cirkvi nie je nejaká zmanipulovaná osobnosť, ale 
samostatný jedinec, ktorý dostal od Boha jedinečné dary a jedinečné poslanie. 

Niekto dostal dar modlitby. Dokáže sa s láskou k Bohu a k blížnemu intenzívne 
modliť. Má radosť z každej chvíle, ktorú prežije v rozhovore s Bohom. Modlitba je 
podstatnou súčasťou jeho života. Iný má dar charity. Je schopný s láskou sa venovať 
svojim blížnym. Navštevuje chorých a opustených, obdarúva ich trpezlivou a obetavou 
pozornosťou aj finančne im pomáha. Iný má zasa dar múdrosti. Vie s láskou poučiť, 
vysvetliť, poradiť. Rád sa vzdeláva pre svoje potešenie i pre dobro bratov a sestier. 
Niekto dostal dar viesť. Má vzťah k deťom a mládeži. Dokáže ich nadchnúť, vytvoriť 
spoločenstvo a pozitívne na nich vplývať. Sú ľudia, ktorí majú dar organizovať. 
Pripravujú pre druhých náboženské, kultúrne alebo športové akcie. Poznáme dokonca 
ľudí, ktorí vedia uzdravovať, napríklad napraviť chrbticu. Duch Svätý obdaril niektorých 
aj darom humoru. Tí rozdávajú radosť, pohodu a smiech. Každý má nejakú charizmu. 
Cirkev charizmy nepotláča, ale chce, aby si každý človek rozvinul tú svoju a aby slúžila 
jemu i druhým. 

Rozličné dary Duch Svätý v Cirkvi spája v jedno krásne živé telo. V ňom je každý 
kresťan potrebný a nezastupiteľný. V Cirkvi nie je nikto diskriminovaný. V nej sa môžu 
realizovať ľudia všetkých typov, vzdelaní a spoločenských postavení. Tí, ktorí nežijú s 
Cirkvou, to nevedia. Preto je im ťažko pochopiť, čo pre nás Cirkev znamená, čo nám 
dáva a čo my dávame jej. Treba si však na záver položiť otázku: Čo dávam zo svojich 
darov farnosti, v ktorej žijem? Preto, nech nás dnešný veľký sviatok všetkých povzbudí 
k horlivej spolupráci so Svätým Duchom. 

                                  Váš o. Emil Zorvan 



   Bohoslužobný poriadok 
  10. 6. – 16. 6. 2019 

  

PONDELOK 10. 6. 
Odporúčaný sviatok 

Sviatok Najsvätejšej Trojice  
Pondelok Svätého Ducha. (251) 

Sprievod okolo chrámu 

 

16:15 Vojčice - zastupovanie 
 

 

17:45   Ložín  
 

*   Marta Lucová 

 
 

19:00   Falkušovce  
 

 

+   Jolana Zajacová 

UTOROK 11. 6. 

Sv. apoštoli Bartolomej a Barnabáš. 
z Päťdesiatnice (249)  

a apoštolom (385) 

 
 

18:00   Falkušovce 
+ Akatist k Svätému Duchu 

 

 
 

+   Helena, Štefan 

STREDA 12. 6. 
Prepodobní Onufrios Veľký  

a Peter Atoský. 
z Päťdesiatnice (249) 

 
 
 

18:00   Ložín  
   + Akatist k Svätému Duchu 

 

 

 

 

+   Anton Škunda 

ŠTVRTOK 13. 6.  

 

Svätá mučeníca Akvilína. 
 

z Päťdesiatnice (249) 

 
 

 
 

18:00   Falkušovce 
+ Moleben k Božskému srdcu 

*   Zuzana, Tamara,    

     Rebeka, Martina,  
     Samuel, Martina 

PIATOK 14. 6. - Voľnica 

Svätý prorok Elizeus. 

z Päťdesiatnice (249) 

 

 
 

 
 

18:00   Ložín 
    + Moleben k Božskému srdcu 

 

 

+   Michal, Barbora 
      r. Bocanová 

SOBOTA 15. 6. 

Ukončenie sviatku Päťdesiatnice. 

 
 

 

 
 

18:00  Ložín - AMEN 

NEDEĽA 16. 6. 
 
 

Všetkých svätých (253) 
 

 

 
 

   9:00   Ložín 
 

 

*  Vladimír Baločko 
 

 

  10:30   Falkušovce 
 

 

 *    za farnosť 

 

                    Farské oznamy: 
- 14. 6. (piatok) bude v Klokočove, sýrska mystička a stigmatička Myrna Nazzour, ktorej sa zjavoval  
   Pán Ježiš i Panna Mária a ktorá prežíva extázy, pričom z nej vyteká olej. Celý program na plagáte. 
 

- 15. 6. (sobota) srdečne pozývam našu mládež do Ložína na stretnutie mládeže michalovského  
   dekanátu - AMEN. Program začne Akatistom k SD o 17:00 a pokračovať bude barbecue party  
   (grilovačkou) s duchovno-zábavným programom. Pre vytrvalých bude na záver letné kino.  
 

- Rada pre mládež Košickej eparchie pozýva všetky deti a mladých na Letné stretnutia  
    mládeže CAMP eparchie 2019. Prvý turnus pre vysokoškolákov a (ne)pracujúcich sa bude konať  
    v Centre pre mládež v Dvoriankach. Ostatné turnusy sa organizujú na  Hatfe (detský tábor pri  
    Strede nad Bodrogom). Všetky ďalšie informácie a spôsob prihlásenia vám poskytnem osobne.  
 

-  Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Vajdová a Ďžuganová. Ďakujeme! Boh odmeň! 
-  Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Márie Tomkovej. Ďakujeme, Boh zaplať! 
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