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                                         Poslední prvými  
 
 

Bratia a sestry! Pánov výrok „Prví budú poslednými a poslední prvými“ dobre 
poznáme. Obyčajne si ho spájame s postojmi v živote, pyšnému sa ľahko môže stať, 
že bude zahanbený, kým pokorný je v obľube u mnohých. Tento Ježišov výrok však 
možno pekne uplatniť aj vo vzťahu k obsahu sviatku Pánovho nanebovstúpenia, 
ktoré Cirkev slávi v týchto dňoch. Pánovým nanebovstúpením totiž nastala jedna 
obrovská premena v poriadku stvorenia.  

Vo vyznaní viery hovoríme, že veríme v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa 
neba i zeme, všetkých vecí viditeľných i neviditeľných. Vidíme teda akýsi poriadok v 
stvorení. Najprv je stvorené nebo a až potom zem. Najprv veci neviditeľné – svet 
duchovných, beztelesných bytostí a až po nich svet viditeľný: príroda, zvieratá, 
človek. Človek je stvorený ako posledný, ako záverečná bodka v procese stvorenia. 

V židovskej tradícii sa hovorí, že človek bol stvorený ako posledný, aby sa nikdy 
nevyvyšoval. A ak sa v ňom náhodou prejaví pocit pýchy, má si povedať: Prečo sa 
nadúvaš? Veď ešte aj mucha a komár boli stvorené skôr ako ty! Pádom do hriechu 
človek klesol ešte hlbšie. Tým, že sa rozhoduje sám a slobodne, je schopný zvoliť si 
zlo aj proti zákonom prírody, čo nerobia ani zvieratá, ktoré sa riadia inštinktom, čo 
do nich vložil Stvoriteľ. Preto v mnohých našich kajúcich modlitbách nájdeme 
ľútostivé vyjadrenie: Odpusť mi, Pane, lebo som hrešil horšie ako zviera.  

Náš Pán Ježiš Kristus, ktorý vzal na seba ľudské telo z Panny a stal sa 
človekom, prišiel, aby našiel, čo sa stratilo, a aby obrátil poriadok stvorenia, takže to, 
čo bolo posledné – človek, stalo sa zrazu prvým. Ako? Keď zostúpil na zem, zostúpil 
duchovne a počal sa v lone Panny. Keď vykonal všetko pre našu spásu, vrátil sa do 
neba k svojmu Otcovi, ale už aj s ľudským telom, ktoré na seba prijal. A tak zasadol 
po pravici Otca nielen ako Boží Syn, ale tiež aj ako syn človeka, teda Bohočlovek. 
To znamená, že naša ľudská prirodzenosť, tá, čo bola stvorená ako posledná, je 
povýšená nad anjelov. Veď anjel nesedí po pravici Otca. Anjeli sa klaňajú Bohu s 
chvením a bázňou. Ale človek, ktorého ľudskú prirodzenosť Pán prijal, sedí po 
pravici Otca. A tak sa posledný stal prvým.  

Týmto sviatkom Nanebovstúpenia poctili, titulovali a teda aj zasvätili naši 
predkovia aj náš farských chrám. V tento deň odpustu, vám všetkým prajem, aby sa 
náš život podobal tomu nebeskému tak, aby sme raz prišli zo zeme do neba.  

 

                                        Váš o. Emil Zorvan 



   Bohoslužobný poriadok 
  3. 6. – 9. 6. 2019 

  

PONDELOK 3. 6. 
 

Svätý mučeník Lucilián  
a spoločníci. 

 

z Nanebovstúpenia (244) 

 

17:30   Ložín  
   + Akatist k Svätému Duchu 

 

 

+   Vincent Luca 

 

19:00   Falkušovce  
+ Akatist k Svätému Duchu 

 

 

*   Marta 

UTOROK 4. 6. 

Náš otec svätý Métrofanés, 
konštantínopolský patriarcha. 

z Nanebovstúpenia (244) 

 
 
 

18:00   Falkušovce 
+ Akatist k Svätému Duchu 

 

 

*   Marián 

STREDA 5. 6. 
Svätý hieromučeník Dorotej Týrsky. 

z Nanebovstúpenia (244) 

 

18:00   Ložín  
   + Akatist k Svätému Duchu 

 

 

 

+   Pavol Štátnik 

ŠTVRTOK 6. 6.  

Prepodobný Bessarión Divotvorca. 
z Nanebovstúpenia (244) 

 

 

 
 

18:00   Falkušovce 
 

 

 

 

*   Klára, Štefan 

PIATOK 7. 6. 
Prvý piatok  

Ukončenie sviatku Nanebovstúpenia. 

z Nanebovstúpenia (244) 
a z Božského srdca (257) 

 

17:30   Ložín 
    + Moleben k Božskému srdcu 

 

 

+   Anna Megisová 
 

19:00   Falkušovce  
 + Moleben k Božskému srdcu 
 

 

+   Ján, Michal, Alžbeta 

SOBOTA 8. 6. 

 

Sobota pred Päťdesiatnicou. 
 

5. zádušná sobota. 
 zosnulých (162) 

 

   8:00   Ložín 
               s panychídou a hramotami  
 

 

+   za zosnulých 

  9:30   Falkušovce 
           s panychídou a hramotami 
 

 

+   za zosnulých 

NEDEĽA 9. 6. 
 

PÄŤDESIATNICA -  
ZOSTÚPENIE  

SVÄTÉHO DUCHA (248) 
 

 

Myrovanie. 
 

 
 

   7:45    Ložín 
*  Marek, Marek 

      r. Tormová 

 

   9:00   Falkušovce 
 

 

 *    Mária Brodyová 

 

10:30   Odpustová slávnosť - Slavkovce  
 

Farské oznamy: 
-  8. - 9. 6. - Odpustovú slávnosť ZSD v bazilike Minor. Sobota: 18.00 - Archijerejská sv. liturgia,  
   Nedeľa: 10.00 - Archijerejská sv. liturgia (kňazská vysviacka). Celý program nájdete 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.  
 

-  Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Horňaková a Brodyová. Ďakujeme! Boh odmeň! 
-  Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Kvetoslavy Mattovej. Ďakujeme, Boh zaplať! 
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