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MYŠLIENKY PÁPEŽA FRANTIŠKA K EVANJELIU  15. NEDELE PO 
PÄŤDESIATNICI 

 

 

„Sme stvorení, aby sme milovali...“ 

  

„V Mojžišovom zákone je vyše šesťsto predpisov, ako rozlíšiť medzi týmito všetkými to 

najväčšie prikázanie? Ale Ježiš bez akéhokoľvek zaváhania odpovedá: «Milovať budeš Pána, 

svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!» A dodáva: 

«Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!».“ 

„Ježiš chce dať porozumieť, že bez lásky k Bohu a k blížnemu niet opravdivej vernosti 

voči zmluve s Pánom. Môžeš vykonať množstvo dobrých vecí, plniť mnoho predpisov, veľa 

dobrých vecí, ale ak nemáš lásku, je to neužitočné.“ 

„Nemožno zotrvávať v Zmluve s Pánom a zle zaobchádzať s tými, ktorí požívajú jeho 

ochranu. A kto sú tí, čo sa tešia jeho ochrane? Biblia hovorí: vdova, sirota, cudzinec, migrant, 

čiže ľudia najopustenejší a bezbranní.“ 

„Ježiš sa vo svojej odpovedi snaží farizejom pomôcť, aby dali správny rebríček svojej 

nábožnosti, aby dali pravé miesto tomu, čo skutočne zaváži a tomu, čo je menej dôležité. Ježiš 

hovorí: «Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci». To sú tie najdôležitejšie; 

a ostatné závisia od týchto dvoch.“ 

„Ježiš presne takto žil svoj život: kázaním a konaním toho, na čom skutočne záleží a čo 

je podstatné, čiže lásky. Láska dáva elán a plodnosť životu a napredovaniu vo viere: bez lásky 

by rovnako život, ako aj viera zostali neplodnými.“ 

„Ježiš nám v tejto stati evanjelia predkladá vynikajúci ideál, ktorý korešponduje s 

najautentickejšou túžbou nášho srdca. Boli sme totiž stvorení, aby sme milovali, a aby sme boli 

milovaní.“ 



„Boh, ktorý je Láska, nás stvoril, aby nás urobil účastnými na svojom živote, aby sme 

ním boli milovaní a aby sme ho milovali, a aby sme s ním milovali všetkých ostatných ľudí. 

Toto je Boží „sen“ o človeku.“ 

„A na jeho realizáciu potrebujeme jeho milosť, potrebujeme do seba prijať schopnosť 

milovať, ktorá pochádza od samotného Boha. Ježiš sa nám ponúka v Eucharistii práve pre to. 

V nej prijímame jeho Telo a Krv, čiže prijímame Ježiša v najvyššom vyjadrení jeho lásky, keď 

obetoval seba samého Otcovi pre našu spásu.“ 

„Nech nám Panna Mária pomáha osvojiť si v našom živote to „veľké prikázanie“ lásky 

k Bohu a k blížnemu. Totiž, ak ho aj poznáme od útleho detstva, nikdy pre nás neprestane byť 

výzvou k obráteniu a k jeho praktizovaniu v rozličných situáciách, v ktorých sa nachádzame.“      

                                                                                                   

(Anjel Pána, 29. 10. 2017) 

 

OZNAMY K NÁVŠTEVE SV. OTCA FRANTIŠKA 

 

 

Bratia a sestry,  

oznamujeme vám veľmi dôležitú skutočnosť: Od pondelka 6. septembra, sa môžete na 

stretnutia so Svätým Otcom Františkom, teda aj na slávenie svätej liturgie s ním v Prešove, 

zaregistrovať aj otestovaní a tí, ktorí sú v lehote do 180 dní od prekonania covidu. Nutné bude 

aj pre vás zaregistrovať sa na stránke www.navstevapapeza.sk. Antigénový test nesmie byť 

starší ako 48 hodín a PCR nie starší ako 72 hodín. Bližšie informácie si môžete prečítať na 

stránke TK KBS a na našich troch eparchiálnych stránkach. Na ďalších informáciách k tejto 

záležitosti ešte pracujeme. 

Čo sa týka registrácie – teraz vám v najbližších dňoch príde jedinečný QR kód a vytlačíte 

si vstupenku, ktorá platí spolu s občianskym preukazom. Ak by predsa niekto potreboval pomoc 

s registráciou, zaiste vám pomôžu vaše deti, vnúčatá, prípadne kňaz vo vašej farnosti. 

ODPOVEDE Z REGISTRÁCIE NIEKOMU HODÍ DO SPAMU ALEBO REKLÁM, 

PRETO SI V TAKOM PRÍPADE, KEĎ NEMÁTE ODPOVEĎ, SKONTROLUJTE AJ SPAM 

A REKLAMY. ZÁROVEŇ VÁS PROSÍME, V PRÍPADE AKÉHOKOĽVEK PROBLÉMU 

NAPR. PRI OVEROVANÍ NCZI, KEĎ VIETE, ŽE SPĹŇATE PODMIENKY, OBRÁŤTE 

SA NA NAŠE CIRKEVNÉ CALL CENTRUM ZRIADENÉ PRE NÁVŠTEVU – 

KONTAKTY SÚ UVEDENÉ NA HORNEJ LIŠTE OFICIÁLNEJ STRÁNKY 

NAVSTEVAPAPEZA.SK.    

DOŠLO K ZMENE: vstup do areálu bude otvorený UŽ OD POLNOCI Z 13. NA 14. 

SEPTEMBRA, TEDA OD 00:00 HOD. A UZATVORENÝ O 8:00 HOD., teda približne dve 

hodiny pred plánovaným príchodom pápeža.  

DOPRAVNÁ MAPA S PARKOVISKAMI A OBMEDZENIAMI JE UŽ DOSTUPNÁ 

na oficiálnej stránke navstevapapeza.sk. Kyvadlová doprava a mestská hromadná doprava v 

Prešove budú zdarma. Všetky prípadné otázky adresujte na zverejnený link pre Prešov na 

stránke www.navstevapapeza.sk.  

    Dobrovoľníkov pre Prešov už máme viac ako 800, teda ešte potrebujeme približne 100. 

Prosíme, ZAREGISTRUJTE SA ZA DOBROVOĽNÍKOV DO ŠTVRTKA 9. SEPTEMBRA 

2021 VRÁTANE. Ďakujeme.    

PROSÍME VÁS, ABY – AK STE SA EŠTE NEVYSPOVEDALI TERAZ PRED 

PRVÝM PIATKOM – STE SA VYSPOVEDALI VO SVOJICH FARNOSTIACH TERAZ 

NASLEDUJÚCI TÝŽDEŇ, PRETOŽE PRIAMO NA STRETNUTÍ SO SVÄTÝM OTCOM 

V PREŠOVE UŽ TÁTO MOŽNOSŤ Z LOGISTICKÝCH DÔVODOV NEBUDE MOŽNÁ.  

 

Tím koordinátorov návštevy sv. otca Františka 
                                                             



Bohoslužobný poriadok na obdobie:  6. – 12. 9. 2021 
 

Pondelok                 17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

  

Utorok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská), následne veľká večiereň s lítiou  

 

Streda             Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny 

                                   7:00  Sv. liturgia (slovenská) * Alena   

                16:30 Akatist k Presvätej Bohorodičke  

                                 17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)     

 

Štvrtok                    17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 

Piatok                      17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), † Viktor, panychída  

 

Sobota                       17:00  Sv. liturgia (slovenská)  
                                              Následne veľká večiereň  

 

Nedeľa                   Šestnásta po Päťdesiatnici, Pred Povýšením, 7. hlas  
                                  8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)   

                  9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                                12:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                                16:00 Sv. liturgia v Pezinku - Cajle       

                                17:00  Večiereň                  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 13. – 19. 9. 2021  
 

Pondelok                 17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), následne: veľká večiereň  

                                    

Utorok                Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom 

                                    7:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                  17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 

Streda                       17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

                                   

Štvrtok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

                                               

Piatok                       17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * za darcov  

 

Sobota                   17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

      následne veľká večiereň 
                                  

  NEDEĽA     Sedemnásta po Päťdesiatnici, Po Povýšení - ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ, 8. hlas 

                                  8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)   

                  9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                                16:00  Sv. liturgia v Lehniciach 

                                17:00  Večiereň 



OZNAMUJEME 

• Z našej farnosti sme objednali autobus na sv. liturgiu s pápežom Františkom v Prešove, ktorý 

z Bratislavy odíde v pondelok, 13. septembra večer a do Prešova dorazí v skorých ranných 

hodinách 14. septembra. Prosíme, aby ste svoj záujem o miesto v autobuse prejavili čím skôr.   

• V stredu, 8. 9. 21 slávime odporúčaný sviatok Narodenie našej presvätej Vládkyne, 

Bohorodičky Márie, vždy Panny (Roždestvo presvjatyja Bohorodicy). V predvečer sviatku sa 

pomodlíme veľkú večiereň s lítiou a požehnaním chlebov a v deň sviatku budeme sláviť dve sv. liturgie, 

o 7.00 hod. v slovenskom a o 17.00 hod. v cirkevnoslovanskom jazyku. Pred večernou sv. liturgiou sa 

o 16. 30 h. pomodlíme akatist k presvätej Bohorodičke. 
• V nedeľu, 12. 9. 21 bude Zbierka na kňazský seminár P. P. Gojdiča v Prešove. Jej účelom je 

podpora formácie nových kňazských povolaní v našej cirkvi. Vopred ďakujeme za Vašu 

podporu. 

• V nedeľu, 12. 9. 21 budeme o 16. 00 h. sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme 

Povýšenia sv. Kríža v Pezinku - Cajle. 
V utorok, 14. 9. 21 budeme sláviť náš chrámový sviatok Povýšenie úctyhodného 

a životodarného Kríža nad celým svetom. Preto sa pred v predvečer sviatku pomodlíme veľkú 

večiereň a v deň sviatku budú dve sv. liturgie, o 7. 00 h. v cirkevnoslovanskom a večer o 17. 

00 h. v slovenskom jazyku. Pripomíname, že tento sviatok je spojený so zdržanlivosťou od 

mäsa. 

• Eparchiálna odpustová slávnosť v našej farnosti bude v nedeľu, 19. 9. 2021. Budeme 

sláviť iba dve sv. liturgie. Sv. liturgia o 12.00 nebude. Po sv. liturgiách bude agapé pre 

všetkých veriacich. 

• V nedeľu, 19. 9. 21 budeme o 16. 00 h. sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme sv. 

Alžbety Uhorskej v Lehniciach. 
• Do pozornosti dávame Detský folklórny súbor Rutheniačik pre deti od 3. rokov, ktorý začne 

svoju činnosť v Bratislave od 07. 09. 2021 s pravidelnými tréningami každý utorok od 17.00 

do 18.00 hodiny. Bližšie informácie ako aj prihlásenie je možné na telefónnom čísle 0903 

533 101. 

.• Sv. tajomstvo manželstva chcú prijať:  

Peter Pápay a Kristína Tkáčová.   

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 

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

Vyslovujeme vďačné „Pán Boh odmeň“! 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu rod. Porhinčákovej a Ďukovej  (29. 8. 21) a rod. Mockovej 

a Žačikovej (4. 9. 21) 

 11. 9. 21 je v rozpise na rade rod. Beblavá, Pätoprstá a Rimová  

 18. 9. 21 upratuje rod. Buraľová a Zimová 

 Ďakujeme za vašu službu.  

KONTAKT 

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

 

http://www.bratislava.grkatba.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

