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NANEBOVZATÁ 
 

Pod nanebovzatím Panny Márie rozumieme jej prechod s telom i s dušou do slávy 
zmŕtvychvstalého a nanebovstúpeného Krista. Takto sa nepoškvrnená Matka aj telesne podieľa na 
oslávení svojho Syna. Na nej sa bezodkladne spĺňa to, čo Kristus získal svojím zmŕtvychvstaním 
pre tých, čo sú spojení s Bohom a čo sa na nich splní pri druhom Kristovom príchode. 
 
Náuka o nanebovzatí Panny Márie je záväzný článok viery (dogma), ktorý na žiadosť takmer 
všetkých biskupov na svete vyhlásil pápež Pius XII. 1. novembra 1950. Slová vyhlásenia sa 
nachádzajú v dogmatickej bule "Munificentissimus Deus" a hovoria: "Nepoškvrnená a ustavične 
panenská Božia Matka Mária bola po ukončení svojho pozemského života s telom i dušou vzatá do 
nebeskej slávy". 
 
Výsada nanebovzatia preblahoslavenej Panny vyplýva z jej bezhriešnosti (milostiplná) a z jej 
božského materstva. Ako milostiplná a matka Božieho Syna nikdy nepodliehala hriechu, a preto 
nemala podliehať ani trestu za hriech, ku ktorému patrí utrpenie a smrť. Takto uvažovali aj niektorí 
starokresťanskí teológovia, ktorí sa pri nedostatku správ o smrti Panny Márie nazdávali, že 
nezomrela, ale bez smrti prešla z časného do večného života. 
 
Na druhej strane však evanjeliá predstavujú Ježišovu Matku ako solidárnu so svojimi ľudskými 
bratmi a sestrami a ako najbližšiu spolupracovníčku Ježiša Krista v jeho vykupiteľskom diele. Preto 
sa podriaďovala ustanoveniam židovského zákona, preto sa stala Kristovou Matkou, preto ho 
vychovávala, preto ho sprevádzala do chrámu a na verejné účinkovanie, preto stála pri ňom pod 
krížom, preto očakávala s apoštolmi zoslanie Svätého Ducha. Hoci novozákonné spisy nehovoria 
nič o jej smrti, dá sa predpokladať, že aj v tom bola solidárna s ostatnými ľuďmi a podobná svojmu 
Synovi, ktorý dobrovoľne prijal ťažkú smrť a urobil ju nástrojom vykúpenia. 
 
Ako však Kristovo bezhriešne telo po časnej smrti nepodľahlo rozkladu, ale Božou mocou ožilo 
neporušiteľné a tak vstúpilo do nebeskej slávy, podobne aj o bezhriešnom tele Kristovej Matky, 
ktoré bolo živým príbytkom Božieho Syna, Cirkev verí, že ho Boh vzkriesil a oslávené prijal k sebe. 
Takto sa Matkin starostlivý pohľad, ktorým sprevádzala Syna pozemským životom, premenil na 
oblažujúci pohľad na osláveného Božieho Syna, ktorý neprestal byť jej Synom. 
 
Vieroučná konštitúcia 2. vatikánskeho koncilu o Cirkvi "Lumen gentium" (Svetlo národov) hovorí v 
ôsmej kapitole: "Nepoškvrnená Panna, uchovaná od akejkoľvek škvrny dedičnej viny po skončení 
tohto pozemského života bola s telom i dušou vzatá do nebeskej slávy a Hospodin ju povýšil za 
kráľovnú vesmíru, aby sa ešte viac stala podobnou svojmu Synovi, Pánovi pánov a víťazovi nad 
hriechom a smrťou." (LG 59) 
 
Pôvodný názov sviatku nanebovzatia bol po latinsky "dormitio" (usnutie), po grécky "koimézis", po 
starosloviensky "uspenie". Tak sa nazýva aj svätyňa na Sionskom vrchu v Jeruzaleme. Hoci niektorí 
starší svedkovia cirkevnej tradície sa nazdávali, že Panna Mária dokončila svoj pozemský život pri 
sv. Jánovi evanjelistovi v Efeze, celkove prevládalo presvedčenie, že zomrela v Jeruzaleme, a to 
azda ešte pred konečným rozchodom apoštolov okolo r. 50. 
 
Dátum 15. augusta na slávenie sviatku "Usnutia" určil byzantský cisár Maurikios (Maurícius), ktorý 
vládol v rokoch 582-602. V siedmom storočí preniesli tento sviatok do Ríma spolu s inými 
mariánskymi sviatkami východní mnísi. Za pápeža sv. Sergeja I. (687-701) bol už známy a mal 
slávnostnú podobu (sprievod s litániami). Neskôr názov "Dormitio" zmenili na "Assumptio in caelum" 
- Nanebovzatie. 
 

/ zdroj:internet/ 
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SVETOVÉ DNÍ MLÁDEŽE 2013 
Dnes sa v brazílskom hlavnom meste Rio de Janeiro, pod majestátnou sochou Krista Vykupiteľa na 
vrchu Corcovado, skončili 28. Svetové dni mládeže. Na pláži Copacabana sa na vigílii a svätej omši 
spolu so Svätým Otcom Františkom zúčastnili stovky biskupov, tisícky kňazov a milióny mladých 
kresťanov zo všetkých kútov našej planéty. Podľa odhadov civilných úradov sa na vyvrcholení tohto 
podujatia – záverečnej svätej omši - zúčastnilo okolo 3 000 000 ľudí. Kto mal možnosť zúčastniť sa 
osobne tohto celosvetového stretnutia, odnáša si nezabudnuteľný zážitok z jedinečnej a 
neopakovateľnej atmosféry. Mnohí sme v priamom prenose sledovali program len z kresťanských 
médií (TV Lux, TV Noe) a prostredníctvom internetu, ale éterom cez oceán sa aj k nám dostala 
eufória a energia podujatia neporovnateľných rozmerov. Svetovým dňom mládeže nemôže 
konkurovať žiadne iné masové stretnutie davov. Napriek tomu väčšina internetových 
spravodajských portálov a tlačených masovokomunikačných prostriedkov ignorantsky neponúkla 
žiadne informácie a reportáže, a ak, tak len veľmi stručné. 
Svetové dni mládeže 2013 sú ako dobrý film, ktorý na vás zanechá pekný prvý dojem, a chcete si 
ho pozrieť ešte raz, aby ste si uvedomili to, čo ste na prvýkrát nepostrehli. Bolo fascinujúce dívať sa 
na skandujúce zástupy temperamentných mladých katolíkov, bolo úchvatné vidieť žičlivosť, 
súdržnosť a jednotu súčasných Kristových učeníkov. Takéto pohľady v našom srdci evokovali 
radosť z viery a hrdosť na príslušnosť k Cirkvi. Srdečné gestá, charizmatické správanie a 
neformálne postoje usmievavého pápeža voči deťom, chudobným a chorým vyvolávali všeobecné 
sympatie nielen voči nemu, ale aj Cirkvi ako takej. 
No ako hovorím, film Svetových dní mládeže 2013 v Rio de Janeiro si treba pozrieť v repríze ešte 
raz, znova a znova, a pozorne si ešte raz vypočuť alebo prečítať slová pápežových príhovorov a 
posolstvo jeho kázní. Petrov nástupca vyslovil závažné myšlienky, vyvolal dôležité podnety, vytýčil 
jasný cieľ v smerovaní Cirkvi, upozornil na aktuálne problémy a povzbudil ku konfrontácii s novými 
výzvami. Nemôžeme zostať iba pri potlesku, keď si pápež namiesto solidea nasadí sombrero. Jeho 
slová ťali do živého, pomenoval problémy pravým menom a ponúkol riešenie – prehĺbenie viery cez 
modlitbu, prijímanie sviatostí a aktívnu službu blížnym. Toto je ohlasovanie Cirkvi staré i nové, 
tradičné i moderné zároveň. Preto sa treba do hĺbky oboznámiť s tým, čo Svätý Otec František v 
múdrosti Ducha Svätého adresoval miliónom mladých misionárov v Rio de Janeiro, premeditovať 
jeho náuku a aktívne uskutočňovať jeho slová. V tom je nádej Cirkvi i sveta do budúcnosti. 
Najbližšie Svetové dni mládeže sa uskutočnia o tri roky – v roku 2016 v poľskom Krakowe, v 
diecéznom sídle niekdajšieho arcibiskup a kardinála Karola Wojtylu. Keďže kanonizácia pápeža 
Jána Pavla II., ktorý v roku 1984 po prvýkrát inicioval Svetové dni mládeže, je na spadnutie už v 
tomto roku, najbližšie celosvetové stretnutie mladých kresťanov – katolíkov sa bude niesť aj v silnej 
spomienke a pod silným duchovným patronátom svätého zakladateľa Svetových dní mládeže. Toto 
podujatie tým nadobúda oveľa širší rozmer a omnoho hlbšiu dimenziu ako doteraz. 
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SV. OMŠE AUGUST 2013 
 

 
 

NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT – KOŠICE 2013 
 

22. septembra 2013 sa v Košiciach uskutoční prvý Národný pochod za život. 
Konferencia biskupov Slovenska, ktorá je hlavným organizátorom podujatia, pozýva na 
Národný pochod za život všetkých ľudí dobrej vôle. Osobitne pozýva k účasti na 
pochode veriacich z našich farských spoločenstiev, modlitbových spoločenstiev, 
mladých, rodiny i seniorov. Angažovanosť za ochranu každého ľudského života je 
neoddeliteľnou súčasťou Evanjelia života, o ktorom má svedčiť každý z nás. Registrácia 
už bola spustená na stránke www.pochodzazivot.sk , na ktorej sú aj ďalšie informácie. 
Zahrňme Národný pochod za život do úmyslov našich modlitieb, aby priniesol hojné 
duchovné ovocie. 
 
 
 
 

DEŇ ÚMYSEL ČAS DEŇ ÚMYSEL ČAS 

1.ŠT + MÁRIA, ONDREJ KVAŠNÝ 7.00 15.ŠT 
 7.00 

ZBP RODINY 19.00 

2. 
PI 

+ JOZEF HEGEDŰŠ 7.00 
16.PI 

+ JOZEFÍNA, ONDREJ MEDVE 7.00 

+ JURAJ, FRANTIŠEK FICKA 19.00 ZBP TERÉZIA MUROVÁ 19.00 

3.SO ZBP ROD TAKÁČOVÁ 8.00 17.SO ZBP FRANTIŠEK POPOVIČ 70RŽ 8.00 

4. 
NE 

+ ALŽBETA, FRANTIŠEK FRAŇO 8.30 18. 
NE 

+ ONDREJ, MÁRIA, ONDREJ KLIK 8.30 

JÁN BARNA 60RŽ 10.30 + HELENA, LADISLAV GAMRÁT 10.30 

5.PO 
+ KATARÍNA BODNÁROVÁ 

+ MÁRIA BRANŠTETER 7.00 19.PO + BOHUSLAV BOREK 1. VÝR. 7.00 

6. 
UT 

 XXX 
20.UT 

ZBP MÁRIA URBANOVÁ 7.00 

ZBP JÁN LAZÚR 19.00 + ZDENKO VASKA 19.00 

7.ST ZBP VLADIMÍR 7.00 21.ST + JOZEF MATIS, +LADISLAV ŠOLTÉS 7.00 

8.ŠT + FRANTIŠEK, HELENA BODNÁR 7.00 22.ŠT + ŠTEFAN, ANNA BODNÁR 7.00 

9. 
PI 

 XXX 23. 
PI 

+ JÚLIA, ŠTEFAN FEKETE 7.00 

+ ANNA VALIKOVÁ RB 19.00 +FRANTIŠEK, MARGITA, VIERA PETERČÁK 19.00 

10.SO + JÁN, ANNA VALIK 8.00 24.SO + HELENA STUDENCOVÁ 8.00 

11. 
NE 

+ ANNA, IMRICH, MÁRIA ANĎAL 8.30 25. 
NE 

+ ŠTEFAN PLATKO 25 .VÝR. SMRTI 8.30 

PRO POPULO 10.30 ZBP ROD BIČKOŠOVA 10.30 

12.PO + LADISLAV TRUHAN 7.00 26.PO + MARGITA, ANNA, ONDREJ PROKOP 7.00  

13. 
UT 

+ JOZEF, BARBORA MATIS 7.00 
27.UT 

+ FRANTIŠEK TAKÁČ, IVO PUŠKAŠ 7.00  
+ LADISLAV FEKETE 19.00 + FRANTIŠEK 19.00  

14.ST MÁRIA TÓTHOVA, +LADISLAV TRUHAN 7.00 28.ST 
+ PETER VASIĽ 7.00  

+ MARGITA, JÁN 19.00  

 28. AUGUSTA JE CELODENNÁ POKLONA 
SVIATOSTI OLTÁRNEJ V NAŠOM 

FARSKOM KOSTOLE. 

29.ŠT + ROD. MIKULOVEJ 7.00 

 

30. 
PI 

 7.00 

RUŽENCOVÉ SPOLOČENSTVO 
ZABEZPEČÍ ADORÁCIU. 

+ DUŠAN, FRANTIŠEK S RODINAMI 19.00 

31.SO + MÁRIA, ONDREJ NAGY 8.00 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. CYRILA A METODA
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