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Smrť alebo zosnutie Presvätej Bohorodičky? 
 

Drahí bratia a sestry! Uprostred augusta slávime posledný mariánsky sviatok 
v cirkevnom roku. Pred naším zrakom znova oživuje udalosť ukončenia pozemskej 
púte a jej slávny vstup do nebeskej slávy. Východná tradícia pomenovala túto 
premenu Máriinho života z pozemského na nebeský liturgickým názvom uspenie – 
zosnutie. A začala s úctou uspenskej Bohorodičky hneď po Efezskom koncile (r. 
431). Tým sa odlišuje od západnej tradície, ktorá slávi sviatok od 7. storočia, pod 
názvom Nanebovzatie Panny Márie. Východná cirkev od počiatku sviatok 
Nanebovzatia Panny Márie nazýva sviatkom “Uspenia Presvjatoj Bohorodici”, čím 
chce jasne poukázať, že jej odchod do neba nemá nič spoločné so smrťou.  

Je to skôr tak, ako je to so spánkom, po ktorom sa zobúdzame do nového dňa, 
no v jej prípade to bolo zobudenie do “večného dňa” neba, kde niet, žiadneho 
“zahmlenia”, ale len svetlo večného života. Smrť je trestom za hriech aj so všetkým 
jej utrpením a neistotou, ale Panna Mária nemala žiadneho hriechu, preto ani 
nemala byť za čo trestaná. Smrť prináša rozklad všetkého hriešneho, ale Máriino 
telo nebolo zasiahnuté hriechom preto nedošlo k rozkladu. A to nie iba v tom 
zmysle, ako je to u niektorých svätcov, ktorých telá zostali aj po stáročiach bez 
hniloby, lež jej telo zostalo nadprirodzenou premenou schopné večného života v 
nebi, kam bola s telom i dušou vzatá.  

Hoci v našom ľudskom myslení tieto skutočnosti “splývajú”, predsa v podstate, či 
už ide v jej živote o Narodenie Ježiša Krista, alebo Máriino Zosnutie sú to udalosti 
na celkom inej úrovni, ako ich je schopný človek vnímať. Podstatu totiž tvorí nielen 
fyzický fakt, ale vnútorný “element” týchto skutočností na báze blízkosti a istoty 
Božieho vstupu do samotného “deja”, ktorý  nám je ľudský známy, ale prežívaný na 
inej “bezbolestnej” úrovni s vedomím šťastného napĺňania života podľa Božieho 
poriadku.  

My tieto skutočnosti nemusíme plne ľudský pochopiť, lebo veriť neznamená 
vedieť, ale vieme, že Boh nerobí chyby, a tiež vieme, že aj naoko “podobné” veci, 
nemusia byť totožné. Preto aj naoko “prirodzené” skutočnosti v Máriinom živote sú z 
nadprirodzeného hľadiska ináč dané, než ako sa nám navonok ľudsky javia. 

Poďme spolu sláviť vstup do neba našej Orodovníčky, ale hlavne nasledujme jej 
čnostný život, aby sme sa raz spolu stretli v nebeskej sláve. 

 

     Váš o. Emil Zorvan 
 



   Bohoslužobný poriadok 
  12. 8. –  18. 8. 2019 

 

PONDELOK 12. 8. 
 

Svätí mučeníci Fótios a Anikét. 
 

z Premenenia Pána (406) 

 
 

 

 
 

17:30   Ložín 
 

 

*   Radoslav  

 

 

19:00   Falkušovce 
 

+   Anna, Ján, Jozef 
      r. Selecká  

UTOROK 13. 8. 
Odovzdanie sviatku Premenenia Pána. 

 

- 
 

- 

STREDA 14. 8. 
Predsviatok Zosnutia  

presvätej Bohorodičky. (410) 

 

18:00   Falkušovce 
 

 
  

+   Michal  Vasiľ 

ŠTVRTOK 15. 8. 
Prikázaný sviatok. 

ZOSNUTIE NAŠEJ PRESVÄTEJ 
VLÁDKYNE, BOHORODIČKY  
MÁRIE, VŽDY PANNY. (410) 

 
 

 
 

 
 

 

17:30   Ložín 
 

 

*   Marta Lucová   

 

 

19:00   Falkušovce 
 

 

*   za farnosť 

PIATOK 16. 8.  
Prenesenie Rukou neutvoreného  

obrazu nášho Pána, to jest svätého 
plátna, z Edessy do Konštantínopola. 
z Prenesenia (413) a Zosnutia (410) 

 

 
 

 

 
 

 

17:30   Falkušovce 
 

 

+   Ján Petraško 

 

19:00  Predmanželská príprava snúbencov 
v pastoračnej miestnosti na fare. 

SOBOTA 17. 8. 
Svätý mučeník Myrón. 

 

- 
 

- 

NEDEĽA 18. 8. 
 
 

Svätí mučeníci Flórus a Laurus. 
 

1. hlas (143) a zo Zosnutia (410) 
 

Myrovanie po sviatku. 

 
 

    8:00   Ložín 
 

 

*  Viliam Kostovčík 
 

 

    9:15   Falkušovce 
 

 

 *    za farnosť 

 

 

10:30   Dúbravka - zastupovanie 
 

 

Farské oznamy:  
 

- OHLÁŠKY: Podľa kánonu 1066 CIC a nasl. oznamujeme, že kánonické - sviatostné manželstvo  
      chcú uzavrieť Ján MIHALEČKO, pochádzajúci z farnosti Klokočov (okr. Michalovce) a Katarína  
      SELECKÁ, pochádzajúca z farnosti Falkušovce. Ohlasujú sa prvýkrát. Kto by vedel prekážku, pre  
      ktorú by nemohli prijať sviatostné manželstvo je povinný ohlásiť to na farskom úrade. 

  

- Tohto roku sa Púť gréckokatolíkov Košickej eparchie do Máriapócsi uskutoční už 31. augusta    
   (sobota) 2019. Verím, že sa opäť spoločne vyberieme k Matke ako farská rodina. Svoju účasť,  
   prosím nahláste do nedele 25. 8. v zakrestii. Program nájdete na plagáte na nástenke. Cena 10 €. 
 

-  Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Platonová a Gubaňárová. Ďakujeme! Pán Boh zaplať! 
-  Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Jozefa Pastíra. Ďakujeme! Pán Boh zaplať! 
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