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PÁNOVO NANEBOVSTÚPENIE
Lk 24, 36b – 53 V tom čase, keď Ježiš vstal
z mŕtvych, zastal uprostred svojich učeníkov
a povedal im: „Pokoj vám.” Zmätení a naľakaní si
mysleli, že vidia ducha. On im povedal: „Čo sa
ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také
myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to
ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá
mäso a kosti – a vidíte, že ja mám.” Ako to povedal,
ukázal im ruky a nohy. A keď tomu stále od veľkej
radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im:
„Máte tu niečo na jedenie?” Oni mu podali kúsok
pečenej ryby a plást medu. I vzal si a jedol pred
nimi. Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám
hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť
všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom
zákone, u Prorokov a v Žalmoch.” Vtedy im otvoril
myseľ, aby porozumeli Písmam, a povedal im: „Tak
je napísané, že Kristus bude trpieť a tretieho dňa
vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým
národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie
a odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami. Hľa,
ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto
zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou
z výsosti!” Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal,
vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do
Jeruzalema. Stále boli v chráme a velebili Boha.
Pán Ježiš sa vo svojom ľudskom tele vrátil do slávy, akú mal po pravici svojho Otca v nebi.
Týmto spôsobom pozdvihol našu ľudskú prirodzenosť k zbožšteniu a zasadol ako Najvyšší
Veľkňaz, ktorý pretrpel ľudskú smrť a vstal z mŕtvych, aby zachránil ľudstvo. Oslavujeme Pána
a očakávame jeho druhý a slávny príchod.
Z dejín sviatku
Sviatok Pánovho Nanebovstúpenia pripadá vždy na štvrtok 40. dňa po Kristovom Vzkriesení. Je
to jeden z veľkých Pánových sviatkov a má deväť dní poprazdenstva. Obsah sviatku tvorí
udalosť Kristovho vystúpenia do neba a jej význam pre Krista i pre nás. Sv. Ján Zlatoústy vo
svojej homílii na nanebovstúpenie hovorí: „Dnes je ľudský rod úplne zmierený s Bohom. Zmizol
dávny a vražedný boj. My, ktorí sme neboli hodní života na zemi – vystúpili sme do neba. Dnes

sa stávame dedičmi Božieho kráľovstva, my, čo si nezaslúžime ani pozemské, vystupujeme do
neba a získavame za dedičstvo prestol kráľ a Pána. Ľudská prirodzenosť, pred ktorou cherubín
strážil raj, bola pozdvihnutá nad všetkých cherubínov.
V prameňoch prvých troch storočí nie je nijaká zmienka o tomto sviatku. Nespomína ho ani
cirkevný spisovateľ Origenes (+ okolo r. 251), ktorý vymenúva kresťanské sviatky v ôsmej knihe
svojho diela „Contra Celsus“. Znalci obradu sú toho názoru, že v prvých troch storočiach sa
slávil tento sviatok spolu so sviatkom Zostúpenia Svätého Ducha. Silvia Aquitánska nenazýva
tento sviatok Nanebovstúpenie, ale len „štyridsiatym dňom po Pasche“.
V 4. stor. sa sviatok Pánovho nanebovstúpenia stáva všeobecne známym.
Sviatok Nanebovstúpenia bol okrášlený homíliami sv. Jána Zlatoústeho, sv. Gregora Nysského,
sv. Epifána Cyperského, Leva Veľkého a ďalších. V 4. stor. dala cisárovná Helena postaviť
chrám zasvätený tomuto sviatku na mieste Kristovho Nanebovstúpenia.
Vchod
Za jasotu vystupuje, Boh, Pán vystupuje za hlaholu poľnice.
Tropár, 4. hlas
Kriste Bože, slávne si vstúpil do nebies a naplnil si radosťou svojich učeníkov, lebo ako svoj
požehnaný dar prisľúbil si im Svätého Ducha. Veď ty si Syn Boží a Vykupiteľ sveta.
Kondák, 6. hlas
Splnil si svoje poslanie na zemi a zjednotil si ľudí s nebešťanmi, Kriste. Slávne si vystúpil na
nebesá. Ale nás si neopustil. Ostal si s nami, čo ťa milujeme, ako si sľúbil: „Ja som s vami! Kto
teda proti vám!?“
Prokimen, 7. hlas
Bože, vznes sa nad nebesá. A tvoja sláva nech sa skveje po celej zemi.
Zdroj :(www.grkatba.sk)

Farské oznamy
Ukončenie Paschy – v stredu ukončujeme veľkonočné obdobie, obdobie Paschy.
Večer o 18.00 sa pomodlíme na fare veľkú večiereň s lítiou zo sviatku nanebovstúpenia
Pána Ježiša.
Modlitby za uzdravenie a oslobodenie – v nedeľu 2.6. budú po svätej liturgii
modlitby s pomazaním oleja svätého Charbela. Všetci ste pozvaní. Mazať olejom a pritom
sa modliť je blízka východným kresťanom. Oslobodzovať sa neustálym prežehnávaním sa,
alebo spievať Ježišovu modlitbu patrí do našej tradície, preto využívajte tento milostivý
čas. Bl. Peter Pavol Gojdič mal biskupské heslo: „Boh je láska milujme Ho“. Buďme pri
ňom, pri Ježišovi ako sa len dá.

Family Park – v sobotu 22.6. by sme išli do Family Parku(zábavný park)
v Rakúsku. Je to sobota pre nás, pre naše rodiny. Deti, ktoré sa zúčastnili biblickej súťaže
majú vstup zadarmo. V cene vstupenky sú všetky atrakcie. Prosím Vás, ktorí máte záujem,
aby ste sa nahlásili na farský mail nahlásili najneskôr do 2.6.
Pozvánka na púť k sedmopočetníkom – od 28.8. do 5.9. Vás pozývame na púť
k sedmopočetníkom do Macedónska, Albánska a Grécka. Pôjdeme po stopách Sv. Cyrila
a Metoda, Gorazda, Klimenta, Nahuma, Sávu a Angelára. Cena púte je 335 eur. V cene je
zahrnuté ubytovanie, polpenzia, nadštandardný autobus,(pohodlný aj na nohy) poistenie,
sprievodca, vstupy do chrámov, plavba loďou, kúpanie v Egejskom mori. Bližšie info.
v prílohe. Neváhajte, neoľutujete. Je potrebné sa nahlásiť a zaplatiť zálohu 150 eur do
konca júna.
Letný eparchiálný tábor - Bratislavská eparchia pozýva deti a mládež z našich
farností na IX. ročník letného eparchiálneho tábora LET 2019. Bude sa konať od
nedele 14. júla 2019 do piatku 19. júla 2019 v Kláštore pavlínov v Šaštíne (vedľa
Baziliky Sedembolestnej Panny Márie). Prihlasovanie detí a mladých bude čoskoro
spustené prostredníctvom on-line formulára na webovej stránke našej eparchie:
www.grkatba.sk alebo na farskej web stránke Trenčianskej farnosti: www.grkattn.sk, kde
nájdete aj všetky potrebné informácie. Uzávierka prihlášok je 25. júna 2019. Cena na
jedného účastníka je 70,00 €. Z farskej kasy a 2% prispejeme deťom a mládeži sumou
20,00 €. Deti z našej farnosti Trnava a filiálky Piešťany budú mať poplatok 50,00 €
na jednu osobu. Veľmi prosím, ak by v niektorej rodine bola prekážkou k účasti len
finančná stránka, ozvite sa nám osobne na farskom úrade. Spôsob úhrady nájdete taktiež
na webe. Srdečne deti a mladých pozývam a teším sa na stretnutie.
Letný farský tábor – tento rok od 19.8 do 22.8. v Bojničkách v mládežníckom
centre Trnavskej arcidiecézy.(neďaleko Hlohovca) Nie je to len denný tábor ale deti sú
tam celý čas. Je to pre deti od ukončeného druhého ročníka základnej školy. Cenová
relácia na dieťa sa bude pohybovať okolo 45 eur (ešte sa to upresní v najbližšom čase).
Kto by mal záujem nech nahlási svoje dieťa do 25.6. na farský mail. Všetkým účastníkom
budú potom zaslané podrobné informácie a tlačivá na vyplnenie. Tešíme sa na Vás.
Stretnutie farskej rady – v stredu 29.5. o 18.00 bude na fare stretnutie členov
farskej rady. Prosím svoju účasť potvrďte do pondelka 27.5.
Sviatosť manželstva – chcú prijať Zdenko Popík a Edita Nemšáková. Kto by
vedel o nejakej manželskej prekážke podľa kánona 780 CCEO nech to nahlási na farskom
úrade.
Vysviacka v katedrále - v sobotu, 25. 5. 2019 udelil vladyka Peter Rusnák svätenie
diakonátu kandidátovi Michalovi Vadrnovi a nižšie svätenia kandidátovi Marekovi
Vachnovi.
Sväté tajomstvá zmierenia a Eucharistie – v nedeľu 26.5. prijali tajomstvá tieto
deti: Anton Hnát, Greta Karlubíková, Ján Rozkoš, Matin a Juraj Šebo, Rastislav Firment,
Thomas Paul Pacinda a Tobias Demko, ktorý prijal aj tajomstvo myropomazania.
Všetkým deťom a ich rodičom vyprosujeme veľa Božích milostí.

Zbierka
– v nedeľu 19. mája 2019 bola po sv. liturgii jarná zbierka na
gréckokatolícky kňazský seminár blaženého Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Suma ktorá
sa vyzbierala: Trnava 60eur a Piešťany 50eur. Spolu 110eur. Pán Boh odmeň Vaše
dary. Na budúcu nedeľu 2.6. bude po svätej liturgii zbierka Tv Lux a rádio Lumen.

Gréckokatolícka cirkev Trnava – rímskokatolícky
kostol svätej Heleny
Liturgický program
Deň

čas

Utorok
28.5.

17 30

intencia

kde

*Júlia

Kostol
sv. Heleny

Svätá liturgia

Náš prepodobný otec Nikita,
chalcedónsky biskup.

Streda
29.5.

18 00

Veľká večiereň s
lítiou

19 00

Stretnutie farskej rady

Ukončuje sa sviatok Paschy.

Štvrtok
30.5.

17 30

Nanebovstúpenie nášho
Pána Ježiša Krista.
Prikázaný sviatok

Sobota
1.6.

15 30

Svätí mučeník Justín filozof
a spoločníci.

Siedma nedeľa po
Pasche – otcov
prvého nicejského
snemu.
2.6.

07 30

10

00

Svätá liturgia
myrovanie

Svätá liturgia so
sobášom

Kaplnka na
fare

*na úmysel

*(Popik –
Nemšáková)

Svätá liturgia

Svätá liturgia
Modlitby za uzdravenie
a oslobodenie

Kostol
sv. Heleny

Kostol
sv. Heleny

Piešťany

*za farnosť

Kostol
sv. Heleny
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