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Svet neba a svet pekla. 

 
 

Drahí bratia a sestry! Veľakrát sa stáva, že pri vykonávaní modlitieb exorcizmu 
kričí z posadnutej osoby duch zosnulého. Nechcem to analyzovať či rozoberať, je to 
záhrobný svet, neboli sme tam zatiaľ, ale také sú skúsenosti. Človek, ktorý slúži zlu 
tu, bude zlu slúžiť aj vo večnosti. Človek, za ktorého myslelo zlo tu, bude patriť k 
zlým silám aj tam. Človek, ktorý má myšlienky posadnuté zlom, hľadá a vidí zlo aj 
okolo seba. Odpúšťaním sa stávame slobodnými od diabla. 

Ľudia, ktorí odišli v Božej milosti na večnosť sa síce nestávajú anjelmi, ale patria 
k dobrým duchom, k duchom Svetla, radosti a pokoja. Oni cítili potrebu Boha už tu 
na zemi, cítili potrebu upokojiť srdce Božím Duchom, Jeho pokojom, Jeho láskou. 
Anjeli však patria už medzi hierarchické nebeské beztelesné mocnosti, ktoré boli 
stvorené Bohom k Jeho službe a oslave. 

  Peklo je nepokoj a neprijatie Božej lásky. Uvediem príklad: Za zosnulých sa 
modlíme: ”Upokoj Pane svojho služobníka”. Predstavte si, že príde k vám človek na 
návštevu, ktorý je hladný, alebo chce niečo vypiť, alebo chce si pripáliť cigaretu a vy 
ho chcete upokojiť Božím Slovom, nasýtiť ho Duchom. Začnete mu pri stole niečo 
čítať z Písma. Upokojí sa taký človek? Čo nám povie? Ty mi núkaš potravu, ktorá 
ma nenasýti. Takýto človek totiž zvykol prijímať svet iba cez vonkajšie zmysly a 
nikdy nekŕmil srdce Duchom, Kristovým Slovom. „Upokojí sa taký človek vo 
večnosti? 

Alebo aj mobily, či Facebook sú začiatok večných múk. Zoberte večer synovi 
alebo dcére mobil, upokojíte ich modlitbou? Či príbehom z Evanjelia pred spaním? 
Ani na večnosti nebude pokoj s takým stavom duše, lebo v duši ostane potreba 
písania. Lebo človek nepíšeme niekomu len preto, že to ten dotyčný potrebuje, ale 
preto, že to my potrebujeme. My viac milujeme tú emóciu z písania, než toho s kým 
si píšeme.  

Preto by bolo dobré, aby sme čo najskôr začali kŕmiť srdce Pánovým Duchom, 
aby si duša privykala k chuti Božieho Ducha. A aby hneď neprichádzala depresia, 
keď sa nám napríklad pokazí televízor, alebo keď nejde internet, alebo keď sme 
nestihli kúpiť cigarety. Modlitba pokánia, modlitba mýtnika upokojuje srdce Božím 
Duchom, kŕmi dušu svetlom. Taký človek hoc pracuje vo svete, aj cez vymoženosti 
sveta a techniky, ale žije s Bohom. My ešte žijeme svetom, pre Boha len pracujeme.  

                                                                                       

o. Ľuboslav Petričko, exorcista 
 



   Bohoslužobný poriadok 
 4. 11. –  10. 11. 2019 

 

PONDELOK 4. 11. 
Náš prepodobný otec Joannikios Veľký. 
Svätí mučeníci Nikander, myrský biskup, 

a Hermaios, presbyter. 
 z pondelka (154) 

 

16:30   Falkušovce 
 

 

+   Anna, Michal, Anna, 
      Mikuláš r. Vajdová 

  

18:00   Ložín 
+   r. Haburová,  
      r. Semešová 

UTOROK 5. 11. 
Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma. 

z utorka (155) 

 

16:30   Falkušovce 
 

 

+   Mária, Andrej 

STREDA 6. 11. 
 

Náš otec svätý Pavol Vyznávač, 
konštantínopolský arcibiskup. 

 

zo stredy (156) 

 

16:30   Falkušovce 
 

 

 

+   Jolana Zajacová 

18:00   Ložín 
             s panychídou 

 

+   Michal Pastír 

ŠTVRTOK 7. 11. 
Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny. 

Prepodobný otec Lazar z vrchu Galésion. 
zo štvrtka (157) 

 
16:30   Falkušovce 
 

 

 

 

 

*   Bianka 

PIATOK 8. 11. 
Odporúčaný sviatok 

 Zhromaždenie k veľvojvodcovi 
 Michalovi a ďalším beztelesným  

 mocnostiam. (298) 

 

16:30   Falkušovce 
 

 

+   Ladislav, Alžbeta 
      r. Gubaňárová 

  

18:00   Ložín 
 

+   Mária r. Lukáčová 

SOBOTA 9. 11. 
Naša prepodobná matka Matróna. 

 

- 
 

- 

NEDEĽA 10. 11. 
 
 

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión 
a spoločníci. 

 

 

 

5. hlas (148) 

 

  9:00   Ložín 
 

 

*   za farnosť  

 

 
 

10:30   Falkušovce   

*   Ján, Viera 

      r. Gubaňárová 

         

 Farské oznamy:  
 

- Od 1. - 8. 11. môžeme každý deň pre jednu dušu získať úplne odpustky za splnení obvyklých  
      podmienok: Sv. spoveď, Sv. liturgia, návštevu cintorína s modlitbou za zosnulých a za svätého otca. 

 

-  Členov spolku sv. Cyrila a Metoda, ale i nových záujemcov o členstvo v tomto spolku, pozývam  
   si prevziať v zakrestii nový kalendár i podielovú knihu a zaplatiť členský poplatok 5 € za rok 2020. 
 

- Dňa 23. 11. (sobota) sa v telocvični ZŠ v Zalužiciach uskutoční Kvalifikačnú futsalový turnaj na  
   Celoeparchiálny futsalový turnaj. Záujemcovia (od 15. rokov), nech sa mi ohlásia do 17. 11. 2019.  
  

-  Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Horňáková a Brodyová. Ďakujeme! Pán Boh zaplať! 
-  Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Anny Štefančíkovej. Ďakujeme! Pán Boh zaplať! 
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