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33. Nanebovzatie Panny Márie
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Ročník II.

R.: Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého 
judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu 
a pozdravila Alžbetu.

Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa 
zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: 
„Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som 
si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel 
tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. 
A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, 
mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, 
od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci 
mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo 
z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne 
zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných 
nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje 
milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu 
naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.



Panna Mária dnes vstupuje do neba. Vracia sa do Domu svojho 
Otca. Tak ako pred rokmi jej lono prijalo Božieho Syna, tak dnes 
Synovo lono prijíma Matku. Nám naša viera tajomstvo tejto úžasnej 
výmeny nielen pripomína, ale aj sprítomňuje. A tak je to rok čo rok.
Panna Mária, Božia Matka sa dnes do domu svojho, nášho Nebeského 
Otca vracia čistá, nepoškvrnená a krásna. V Zjavení apoštola Jána sa 
nám predstavuje znamenie, žena odetá slnkom, pod nohami má mesiac 
a nad hlavou veniec z dvanás�ch hviezd. V onej žene spoznávame 
Máriu, krásnu Pannu a Matku, krásnu na tele, krásnu aj na duši. Mária 
– žena odetá slnkom v slovách Magnifikátu – Chválospevu, ktorý zachytáva 
evanjelista Lukáš, vyjavuje aj krásu svojho ducha. Aká nesmierna 
hĺbka plynie z jej slov na oslavu Boha, ktorý zhliadol na ňu, poníženú.

Celý Máriin život je tak 
jednou veľkou krásou. Bola 
stvorená v prvotnej kráse, 
v tejto kráse dnes vstupuje do 
neba. Mária je tak novou Evou. 
Prvá Eva stvorená v prvotnej 
kráse túto krásu pošliapala.  
  Pekne to vyobrazuje 
freska Strom života v kostolíku 
v Žehre na Spiši. Pred hriechom 
je človek znázornený ako krásny 
a vzpriamený. Po hriechu 
znetvorený a od ťarchy hriechov 
zohnutý k zemi. Mária je Novou 
Evou, prostredníctvom nej chce 
Boh vrá�ť človeku pôvodnú krásu. 

 Karl Rahner o tom píše: „Mária je ikonou toho, čo Boh chcel urobiť 
z človeka na začiatku a toho, čo urobí z človeka na konci.“ Boh túži aj po 
našej kráse a volá nás: „Nuž, hor’ sa, priateľka moja, krásava moja, a poď! 
Holubica moja v rozsadlinách skál, v úkryte na bralách, daj zrieť mi svoju 
tvár, daj počuť mi svoj hlas, veď sladký je tvoj hlas a prekrásna je tvoja tvár.“



 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: nevošla 
do neho len v duchu, ale aj s telom, celou svojou 
bytosťou. Tento krok maličkej Nazaretskej 
Panny bol veľkým skokom vpred pre ľudstvo.

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. S Bohom nič nebude 
stratené! V Márii je tento 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. A Panna 
Mária je hviezda, ktorá nás orientuje. Ona nás predišla. Ona, 
ako učí Koncil: „svieti putujúcemu Božiemu ľudu ako znamenie 
bezpečnej nádeje a útechy.“

 Mária je pannou a počne dieťa; a dokonca Alžbeta, ktorá bola 
v staršom veku, očakáva syna. Pán robí divy s maličkými, s tými, ktorí sa 
nepovažujú za veľkých, ale dávajú vo svojom živote veľké miesto Bohu. 
On zahŕňa svojím milosrdenstvom toho, kto mu dôveruje, a povyšuje 
ponížených. Pre toto Mária chváli Boha.

 Mária chváli Pána nie z neprítomnos� problémov, ktoré skôr či 
neskôr prídu, ale radosť sa rodí z prítomnos� Boha, ktorý nám pomáha, ktorý 
je blízko nás. Pretože Boh je veľký. A predovšetkým, Boh hľadí na maličkých. 
My sme jeho slabosťou lásky: Boh zhliada na maličkých a miluje ich.



20. CEZROČNÝ TÝŽDEŇ myslava baška

Pondelok
16. 8.

Sv. štefana Uhorského

18.15
ZBP rod. Benková, 

Ariolová

17.00
† Štefan

Utorok
17. 8.
Féria

18.15
ZBP rod. Bodnárová    ---

Streda
18. 8.
Féria

18.15
ZBP Štefan (80 r.)

---

Štvrtok
19. 8.
Féria

18.15
†Ján (20 výr.)

---

Piatok
20. 8.

Sv. Bernarda

18.150
† Jaroslav, Mária, 

Milada
---

Sobota
21. 8.

Sv. Pia X.

7.30
† Darinka ---

Nedeľa
22. 8.

DVADSIATA PRVÁ 
NEDEĽA 

V CEZROČNOM 
OBDOBÍ

8.00                                            
 ZBP Anna s rod.          

11.00       
za farnosť                            

9.30                                   
 Odpustová slávnosť 

sv. Štefana 
Uhorského

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

Tŕnie, ktoré nás pichajú v tomto dočasnom živote,
sa vo večnosti zmenia na kvety.

sv. Ján Bosco


