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RÍMSKOKATOLÍCKA  CIRKEV,  FARNOSŤ  SV. CYRILA A METODA V  KE - KRÁSNA 

                                                                            

POZÝVAME VÁS K MODLITBOVEJ PODPORE NÁRODNÉHO POCHODU ZA ŽIVOT. 

 

Chceme ďakovať Pánovi za nádherný dar každého života a napriek komplikovanému 

postoju súčasného sveta voči tejto hodnote aj verejne svedčiť o našej radosti z neho. 

Chváľme Boha – Prameň života, aj Ho odprosujme za zlo konané proti ľudskému životu aj 

za naše vlastné zlyhania. Ďakujme mu tiež za každého človeka a za každé dobro, ktoré 

nám dáva. Prosme ho tiež o požehnanie pre Národný pochod za život a pre všetky 

iniciatívy, ktoré sa uskutočňujú v prospech života a na jeho ochranu a zveľadenie.  

Chceme Slovensko… 

 …kde pomáhame bezbranným, chorým a núdznym. Naše zákony a spoločnosť sú 

spravodlivé, chránia a pomáhajú všetkým, vrátane nenarodených detí a ich mám. Chránia 

život a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, podporujú, ochraňujú a 

vyzdvihujú rodinu založenú manželstvom muža a ženy, kde sa vytvárajú najlepšie 

podmienky pre prijatie, ochranu a výchovu detí. Slovensko, kde žijú ľudia, ktorí túžia mať 

deti, a mnohí sa rozhodli mať veľkú rodinu, Slovensko, kde pomáhame narodiť sa každému 

bábätku. V rodinách i v spoločnosti vládne vzájomná pomoc, nikto sa necíti opustený a 

zbytočný. Takéto Slovensko chceme, o takomto Slovensku snívame.  

Snívate s nami tento sen aj Vy? Príďte 20. septembra 2015 do Bratislavy OSLAVOVAŤ 

život, povedať ÁNO ochrane ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Pridajte sa k 

desaťtisícom ľudí a známym osobnostiam verejného života. 

 

 

http://www.farnostkrasna.sk/
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CHRÁMOVÝ PRIESTOR  
 

 POSVÄTNÝ PRIESTOR 
 
Prirodzený priestor má tri smery, ktoré poznáme. Znamenajú, že je to priestor 
usporiadaný a nie chaos. Znamenajú, že veci sú usporiadané vedľa seba, nad sebou 
a za sebou. Tento poriadok spôsobuje, že náš život sa môže so zmyslom budovať a 
pohybovať, že môžeme stavať diela, tvoriť a bývať. 
 
Takisto nadprirodzený posvätný priestor má svoj poriadok. Je založený na mystériu – 
tajomstve. 
 
Kostol je postavený od západu na východ, je obrátený k východu slnka. Prebieha ním 
tetiva slnečného oblúka. Kostol má prijímať prvé a posledné lúče slnka. Kristus je 
Slnkom posvätného sveta. Smer jeho dráhy je poriadkom posvätného priestoru, 
poriadkom celého stavania a každej podoby, každej postavy, ktorá je postavená do 
večného života.  
 
Kedysi, keď  sa čítalo evanjelium, prenášala sa menšia kniha na ľavú stranu t.j. na 
sever, lebo oltár je obrátený k východu. Slovo Božie prichádza z juhu a ide na sever. 
To nemá byť len historická spomienka, že k nám kedysi prišlo od Stredozemného 
mora. Juh je plný svetla a svetla, podobenstvo nadprirodzeného jasu. Sever je 
symbol chladu a tmy. Zo svetla prichádza Božie Slovo. On, ktorý je svetlo sveta a 
svieti vo tmách a preniká temnotu, bude prijatý? 
 
Iný smer je smer zhora dolu. Keď kňaz pripravuje obeť, pozdvihuje paténu a kalich. 
Lebo Boh je hore, na výsostiach. Dohora pozdvihuje prosebník oko i ruku – de 
profundis – k svätým výšinám. A keď biskup, alebo kňaz pri nejakom svätení žehnajú, 
tu vkladajú ruku na hlavu kľačiaceho, alebo na veci, ktoré ležia pod nimi. Lebo každý 
tvor je dole a požehnanie zostupuje zhora od Najvyššieho. To je tretí smer 
posvätného priestoru; smer duše, smer túžby a modlitby a obety. Smer Boha – smer 
milosti, naplnenia a sviatosti. 
 
Takto bežia tri smery posvätného priestoru:  
 
K tvári vychádzajúceho slnka, ktorým je Kristus, jemu v ústrety ide pohľad veriaceho, 
z neho vychádzajú lúče Božieho svetla do nášho srdca. To je ten veľký smer, podľa 
ktorého sa riadi duša a v ňom zostupuje Boh.  
Smer od severu k juhu, kde tma hľadí k svetlu, ktoré žiari v Božom slove. A napokon 
smer zdola nahor: Pohyb duše v túžbe, modlitbe a obeti, z hĺbky k trónu najvyššieho 
Boha. Jemu zodpovedá naplnenie, ktoré zostupuje v milosti, v požehnaní a sviatosti.  
 
(Podľa knihy Romana Guardiniho 
„O posvátných znameních“) 
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  NÁRODNÝ  POCHOD   ZA  ŽIVOT 
 

 

Národný pochod za život sa uskutoční v nedeľu 20. 9. 2015 v Bratislave.  

Detaily o programe budú dopĺňané priebežne. 

 

14.-18. 9. 2015 

„Naladenie“ Bratislavy na Národný pochod za život – rôzne kultúrno-spoločenské 

podujatia 

 

19. 9. 2015 

Workshopy a diskusie venované prioritne ochrane života 

Bohatý hudobný večerný program (na rôznych miestach Bratislavy) 

 

20. 9. 2015 

Slávnostné liturgie s možnosťou prehliadky kostolov (vybrané chrámy) 

Program pre deti 

Hudobný program 

Pochod za život Bratislavou 
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SV. OMŠE     AUGUST   2015 
 

DEŇ ÚMYSEL ČAS DEŇ ÚMYSEL ČAS 

1.SO + ŠTEFAN, MÁRIA BUZA 8.00 15.SO 
+ MARGITA, ŠTEFAN LEŠKO 7.00 

ZA FARNOSŤ 9.00 

2. 
NE 

ZBP FRANTIŠEK PETERČÁK 70RŽ 8.30 16. 
NE 

+ JÁN VALIK 8.30 
+ S REGINA TAKÁČOVÁ 10VÝR. 10.30 ZA FARNOSŤ 10.30 

3.PO  FRANTIŠEK, MARGITA GORDOŇ 7.00 17.PO ZBP FRANTIŠEK, FRANTIŠEK 7.00 

4. 
UT 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 7.00 18. 
UT 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 7.00 
+ JOZEF, MÁRIA 18.00 + HELENA, LADISLAV GAMRÁT 18.00 

5.ST  JOLANA A JOZEF 50.VÝR.MAN. 7.00 19.ST + MÁRIA LUKAČINOVÁ 7.00 

6.ŠT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 7.00 20.ŠT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 7.00 

7. 
PIA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 18.00 21. 
PI 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 18.00 
+ JOZEF BRESTOVIČ 18.00 + MÁRIA, JÁN LEHOTAI 18.00 

8.SO + ALŽBETA, FRANTIŠEK FRAŇO 8.00 22.SO 
+ FRANT.MARGITA, VIERA 

PETERČÁK 
8.00 

9. 
NE 

+ JOZEF HEGEDUŠ 8.30 23. 
NE 

ZBP MARTIN 8.30 
ZA FARNOSŤ 10.30 ZBP GIZELA VARGOVÁ 80 RŽ 10.30 

10.PO + Z ROD. BODNÁROVEJ, FRANKOVEJ 7.00 24.PO + ROD BODNÁROVA, KRAJŇAKOVA 7.00 

11. 
UT 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 7.00 25. 
UT 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 18.00 
+ZUZANA, PETER BIČKOŠ 18.00 + VERONIKA VINCOVÁ 18.00 

 

12.ST +LADISLA, LADISLAV TRUHAN, +MÁRIA 7.00 26.ST + MICHAL, LENKA LEŠKO 7.00 

13.ŠT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 7.00 27.ŠT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 7.00 

14. 
PIA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 18.00 28. 
PI 

+ PETER VASIĽ 7.00 
+ŠTEFAN, ALŽBETA, JOLNA 18.00 + PETER BUGOŠ 1. VÝR. 18.00 

 29.SO + TATIANA PETRENČAKOVÁ 8.00 

28.8.2015 celodenná adorácia 
Adoráciu zabezpečí  

Ružencové spoločenstvo 

30. 
NE 

+ JÁN, BARTOLEMEJ, 
VERONIKA, JOZEF, HELENA 

8.30 

ZA FARNOSŤ 10.30 

31.PO + ZUZANA TOPOLČIANSKA 1.výr. 7.00 
 
 

Slovenská katolícka charita spúšťa šiesty ročník zbierky školských pomôcok, ktorá potrvá 
do 15. augusta 2015. Do tohtoročnej zbierky sa môžu zapojiť ľudia darovaním nových i 
použitých, avšak stále funkčných pier, zošitov, pravítiek, fixiek, peračníkov, tašiek a iných 
vecí, ktorú môžu deti v škole využiť. Vyzbierané predmety budú rozdelené do rodín zo 
sociálne slabších pomerov a deťom z charitných detských domovov. Kontakt: 
mudra@charita.sk, 0904040561. /ZBERNÉ MIESTO: SAKRISTIA V KAŽDOM KOSTOLE/ 

 

MODLITBA NÁRODNÉHO POCHODU ZA ŽIVOT: 
 

Bože, náš Stvoriteľ, 
ďakujeme ti, že si nás utvoril v lone matky, 
lebo ty jediný máš moc dávať dych života; 

dopraj, prosíme, 
aby sme verne spravovali celé stvorenie 

a vytrvalo ochraňovali dôstojnosť 
každého ľudského života. 
Skrze Krista, nášho Pána. 

Amen. 
 

 
         

 


