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MYŠLIENKY PÁPEŽA FRANTIŠKA K SVIATKU ZOSNUTIA BOHORODIČKY 

 

“Keď človek vkročil svojou nohou na Mesiac, bola vyslovená veta, ktorá sa stala 

slávnou: „Toto je malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo“. A naozaj, ľudstvo 

dosiahlo historický medzník. Ale dnes, na Nanebovzatie Panny Márie, slávime nekonečne väčší 

dosiahnutý cieľ. Mária vkročila svojimi nohami do nebeského raja.” 

(Anjel Pána, 15. 8. 2020) 

 

“Málo nám osoží ísť na Mesiac, ak nežijeme ako bratia na Zemi. Ale to, že jedna z nás 

prebýva v nebi s telom, nám dáva nádej: chápeme, že sme vzácni, predurčení vstať z mŕtvych. 

Boh nenechá zmiznúť naše telo v ničote.” 

(Anjel Pána, 15. 8. 2020) 

 

“S Bohom nič nebude stratené! V Márii je cieľ dosiahnutý a my máme pred očami dôvod, 

prečo kráčame: nie získavať veci tu dole, ktoré zanikajú, ale získať domov tam hore, ktorý je 

navždy.” (Anjel Pána, 15. 8. 2020) 

 

“Panna Mária je hviezda, ktorá nás orientuje. Ona nás predišla. Ona, ako učí Koncil, 

„svieti putujúcemu Božiemu ľudu ako znamenie bezpečnej nádeje a útechy“. 

(Anjel Pána, 15. 8. 2020) 

 

“Koľkokrát sa my naopak nechávame prevyšovať ťažkosťami a pohlcovať strachmi! 

Mária však nie, pretože dáva vo svojom živote prvoradú veľkosť Bohu.” 

(Anjel Pána, 15. 8. 2020) 

 

“Ak zabúdame na dobrodenia, srdce zakrpatieva. Ale ak ako Mária pamätáme na veľké 

veci, ktoré Pán koná, ak ho aspoň raz denne velebíme, potom robíme veľký krok.” 

(Anjel Pána, 15. 8. 2020) 



„Máriiným dôvodom k jasaniu je Boh. Možno sme už aj my jasali kvôli Pánovi: 

zvykneme jasať kvôli dosiahnutému výsledku, kvôli dobrej správe; no dnes nás Mária učí jasať 

v Bohu. Prečo? Lebo on, Boh, robí „veľké veci“ 

(Anjel Pána, 15. 8. 2019) 

 

„Mária nám ukazuje, že ak chceme, aby bol náš život šťastný, na prvom mieste musí byť 

Boh, pretože iba on je veľký. Koľkokrát však naopak žijeme tak, že sa ženieme za vecami, čo 

málo zavážia: predsudky, nevraživosť, rivalita, závisť, klamné predstavy, materiálny prepych... 

Koľko malicherností je v živote! To vieme. Mária dnes pozýva zdvihnúť zrak k „veľkým 

veciam“, ktoré Pán urobil práve v nej.“ (Anjel Pána, 15. 8. 2019) 

 

 „Ako každá matka, aj Mária chce svojim deťom len to najlepšie a hovorí nám: „Ste 

vzácni v Božích očiach; neboli ste stvorení pre malé uspokojenia sveta, ale pre veľké radosti 

neba“. (Anjel Pána, 15. 8. 2019) 

 

 „Nechajme sa vziať za ruku Pannou Máriou. Zakaždým, keď vezmeme do rúk ruženec 

a modlíme sa k nej, robíme krok napred k veľkému cieľu života.“ 

(Anjel Pána, 15. 8. 2019) 

 

„Svätá Panna Mária, Brána nebeská, nech nám pomáha hľadieť každý deň s dôverou a 

radosťou tam, kde je náš pravý domov, kde je ona, ktorá nás ako matka očakáva.“ 

(Anjel Pána, 15. 8. 2019) 

 

„Požehnám veľký počet ružencov, určených pre sýrskych bratov a sestry ... a potom budú 

rozdelené katolíckym komunitám v Sýrii ako znak mojej blízkosti, osobitne pre rodiny, ktoré 

niekoho stratili príčinou vojny. Modlitba konaná s vierou je mocná! Naďalej sa modlime 

ruženec za pokoj na Blízkom východe a na celom svete.“ 

(Anjel Pána, 15. 8. 2019) 

 

„Tým najpravdivejším dôvodom veľkosti Márie a jej blaženosti je viera. Alžbeta ju 

zdraví týmito slovami: «Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán» (Lk 

1,45). Viera je srdcom celých Máriiných dejín, ona je veriaca, tá veľká veriaca.“ 

(Anjel Pána, 15. 8. 2015) 

 

 „Veľké veci“, ktoré v Panne Márii vykonal Všemohúci, sa nás hlboko dotýkajú, hovoria 

nám o našej ceste životom, pripomínajú nám cieľ, ktorý nás čaká: dom Otca. Náš život videný 

vo svetle Márie vzatej do Neba, nie je bezcieľnym blúdením, ale je púťou, ktorá - aj keď so 

všetkými svojimi neistotami a utrpením - má istý cieľ: dom nášho Otca, ktorý nás s láskou 

očakáva. Je pekné myslieť na to: že máme Otca, ktorý nás s láskou očakáva a že aj naša Matka 

Mária je tam hore a čaká na nás s láskou.“  (Anjel Pána, 15. 8. 2015) 

 

„Boh dal zažiariť «pre svoj ľud na jeho pozemskej púti znamenie potechy a pevnej 

nádeje» To znamenie má tvár, to znamenie má meno: žiarivú tvár Matky Pána a blahoslavené 

meno Márie, plnej milosti, lebo uverila Pánovmu slovu.“ (Anjel Pána, 15. 8. 2015) 

 

„Dnes sa k Panne Márii všetci spoločne modlime, aby, zatiaľ čo sa odvíja naša cesta na 

tejto zemi, obrátila k nám svoje milosrdné oči, rozjasňovala nám cestu, ukazovala nám cieľ a 

aby nám po tomto vyhnanstve ukázala Ježiša, požehnaný plod jej života. A povedzme spoločne: 

Ó milostivá, ó pobožná, ó presladká Panna Mária!“  (Anjel Pána, 15. 8. 2015) 
 

zdroj: https://www.vaticannews.va/                                                             



Bohoslužobný poriadok na obdobie:  9. – 15. 8. 2021 
 

Pondelok                 17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

  

Utorok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 

Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)     

 

Štvrtok                    17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 

Piatok                      17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská),  

 

Sobota                       17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                                             následne Veľká večiereň s lítiou a vyložením plaščenice 

 

Nedeľa                   Dvanásta po Päťdesiatnici, 3 hlas., Zosnutie našej presvätej Vládkyne,  

                               Bohorodičky Márie, vždy Panny 
                                  8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)   

                  9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                                12:00  Sv. liturgia (slovenská)    

                                16:00  Sv. liturgia v Lehniciach 

                                17:00  Večiereň                  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 16. – 22. 8. 2021  
 

Pondelok                 17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

                                    

Utorok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 

Streda                   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

                                   

Štvrtok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

                                               

Piatok                       17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

 

Sobota                   17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

      následne veľká večiereň 
                                  

  NEDEĽA            Trinásta po Päťdesiatnici, 4. hlas 

                                  8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)   

                  9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                                12:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                                17:00  Večiereň 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V nedeľu, 15. 8. 21 slávime zároveň veľký sviatok Zosnutie našej presvätej Vládkyne, 

Bohorodičky Márie, vždy Panny (Uspénije presvjatoj Bohoródicy). Po sv. liturgiách bude 

myrovanie. Deň pred sviatkom bude po večernej sv. liturgii veľká večiereň s lítiou, požehnaním chlebov 

a vyložením plaščenice s vyobrazením Presvätej Bohorodičky. Tento deň sa zároveň končí aj tzv. 

Uspenský pôst, ktorý trval od 1. augusta. 

• V nedeľu, 15. 8. 21 budeme o 16. 00 h. sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme sv. 

Alžbety Uhorskej v Lehniciach. 
• Sv. tajomstvo manželstva chcú prijať:  

Ladislav Ružička a Kamila Helcmanovská.   

Ak by niekto vedel o prekážke brániacej sláveniu ich manželstva, je povinný to oznámiť cirkvi. 

Zároveň môžeme tento pár zahrnúť do našich modlitieb. 

• V súčasnosti slávime v nedeľu už len 3 sv. liturgie. Okrem sv. liturgie o 9. 00 a 10. 30 zostáva 

ešte sv. liturgiu o 12.00. Sv. liturgia od 17.00 hod. momentálne nie je. Namiesto nej sa modlíme 

večiereň. Zapisovanie je možné na stránke www.bratislava.grkatba.sk. 

ĎAKUJEME 

• V nedeľu, 25. 7. 21 sme pri zbierke na Podporný fond prispeli sumou 400 €, ktorou sme 

podporili ekonomicky slabšie farnosti našej eparchie. Ďakujeme za Vaše dary. 

• Bohu známa rodina darovala na podporu farnosti 100 €, Iná Bohu známa rodina darovala 50 

€. Vyslovujeme vďačné „Pán Boh odmeň“! 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu rod. Beblavej Pätoprstej a Rimovej (31. 7. 21) a rod. 

Krajňákovej a Telepčákovej (7. 8. 21) 

 14. 8. 21 je v rozpise na rade rod. Buraľová 

 21. 8. 21 upratuje rod. Semberová a Vavríková 

 Ďakujeme za vašu službu. 

OZNAMY K NÁVŠTEVE PÁPEŽA FRANTIŠKA 

• Srdečne Vás všetkých pozývame na stretnutie so Svätým Otcom Františkom v Prešove 

v utorok 14. septembra 2021 dopoludnia, na sviatok Povýšenia svätého Kríža. Od piatku 13. 

augusta je už spustená oficiálna elektronická registrácia účastníkov na jednotlivé 

stretnutia, teda aj na stretnutie v Prešove. Svätý Otec František bude predsedať sláveniu 

svätej liturgie a ohlási homíliu na priestranstve pred mestskou športovou halou.  

• Pred slávením liturgie Svätý Otec pozdraví pútnikov z papamobilu. Pred jeho 

príchodom je priamo na mieste stretnutia pripravený bohatý duchovno-kultúrny 

program. Vstup do areálu bude otvorený od 2:00 hod. a uzatvorený o 8:00 hod., teda dve 

hodiny pred plánovaným príchodom pápeža. Zaregistrovať sa na stretnutie so Svätým 

Otcom v Prešove môžete na oficiálnej webovej stránke www.navstevapapeza.sk.  

• Zároveň na tejto stránke naďalej prebieha aj prihlasovanie dobrovoľníkov, aj 

dobrovoľníkov pre Prešov, ktorých ešte stále potrebujeme niekoľko stoviek. Vopred 

ďakujeme za vašu ochotu aj takýmto špecifickým spôsobom prispieť k dôstojnému 

a pokojnému stretnutiu so Svätým Otcom v Prešove.  

• Čo sa týka dopravy, z našej farnosti sme objednali autobus, ktorý z Bratislavy vyrazí 

v pondelok večer a do Prešova príde v utorok ráno. Svoj záujem o miesto v autobuse nahláste, 

prosím, čím skôr.   

KONTAKT 

• V prípade otázok, sv. spovede alebo iných požiadaviek nás, prosím, kontaktujte: 

 

http://www.bratislava.grkatba.sk/
http://www.navstevapapeza.sk/


osobne: o. Rastislav Čižik, farár, tel.:  0911/400 845,                                                                                                                                    
                                                           e-mail: bratislava@grkatba.sk   
                 o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 
 

mailto:bratislava@grkatba.sk

