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Na slovíčko  

 
Christos Voskrese! 

Bratia a sestry, milí priatelia, drahé deti. Asi takisto ako ja ste privítali informáciu, 

že sa obnovia verejné slávenia v chrámoch. Poviem Vám, už som si pripadal ako 

v podzemnej cirkvi, slávenie iba s asistenciou, ľudia pre istotu ani nezavolajú, že niečo 

potrebujú, čo ak ich niekto odpočúva. V istej chvíli som si položil  otázku: „A nevyhovuje 

toto našim kresťanom(myslím vo všeobecnosti) práve takto?“ Do chrámu nemusím, a či 

doma sledujem bohoslužby to ma aj tak nikto nevidí. A či som sa niečo pomodlil tiež nikto 

neskontroluje. Ako sme na tom my? Teším sa už na farské spoločenstvo, teším sa na 

prijímanie Eucharistie? Už sa neviem dočkať toho z tretej lavice a tej čo sedáva na boku 

v kaplnke? Dostal som práve v týchto dňoch mail o tom ako je neúctivé príjmať 

Eucharistiu na ruku alebo brať si ju rukou. Mal som podpísať petíciu našim biskupom, aby 

sa (a to už dodávam ja) aby sa spamätali, či neviedia že je to nesväté? Ach akých to máme 

biskupov, či vladykov...(bojazlivých, ustráchaných ) Prosím Vás, ak nemilujem toho koho 

máme vedľa seba, nemôžeme milovať ani Ježiša. Kto si Ty, aby si súdil svojho pastiera, 

ktorého Ti poslal Boh na tvoje obrátenie a tvoju záchranu. Drahí priatelia, východná 

cirkev slávi raz do roka liturgiu sv. Jakuba. Je to starodávna svätá liturgia, môžeme 

povedať prototyp všetkých liturgii, ktoré slávime dnes. A tam sa aj dnes Eucharistia 

rozdáva do úst z diskosa a všetci pijú z jednej čaše, z jedného kalicha. Naši vladykovia sa 

rozhodli na základe tejto pandémie, že sa bude Eucharistia podávať na ruku a každý si ju 

namočí do Božej krvi. Milovaní príjmite to. Pokora sa najviac páči Pánovi aj keby si 

všetkému nerozumel, pre pokoru  budeš vypočutý aj spasený. Nie pokora navonok ale 

vnútorná, bez pýchy, predsudkov a v láske. Máme možnosť tieto dni opäť sa zísť v chráme 

ako to využijeme. Verte mi, že ja určite s radosťou, teším sa na Vás. Ježiš Kristus vstal 

zmŕtvych, aby sme všetci boli jedno. Pamätajme na to. Ľudia sú sklamaní z cirkvi, lebo 

cirkev je rozdelená. Budú povzbudení na nej ak sa cirkev (a to sme mi ) zjednotí v láske. 

„Nebude už žida ani gréka, ...lebo všetko a vo všetkom je Kristus.“ 
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 Prajem nám, aby sme povzbudení nasledujúcimi nedeľami po Pasche mohli čím 

hlbšie vzrastať do Toho, ktorému sme možno doma vo svojich obývačkách, možno nahlas 

alebo potichu spievali na Paschu Christos Voskrese.     o.František 

 

Farské oznamy 

Obnovenie verejných slávení– Od stredy 6. 5. 2020 začneme znova sláviť sv. 

liturgie prístupné verejnosti v obmedzenom režime. Obmedzenia spočívajú v dodržiavaní 

nasledujúcich pokynov:   

Do chrámu vstupujeme a zostávame s prekrytými hornými dýchacími cestami 

(rúško, šatka apod.)  

Po vstupe do chrámu si dezinfikujeme ruky prostriedkom na to pripraveným.  

V chráme dodržiavame dvojmetrový odstup od ostatných veriacich. Toto sa 

nevzťahuje na členov jednej rodiny.  Členovia rodiny môžu sedieť v jednej lavici spolu. 

Budeme sedieť v každej druhej lavici a tiež bude otvorený chorus a pripravené lavičky tak, 

aby sme dodržali odstupy.  

Na sv. prijímanie prichádzame v dvojmetrových odstupoch a eucharistiu prijímame 

sami rukou z diskosa, pričom si ju hneď pred kňazom vložíme do úst a neodchádzame 

preč s Eucharistiou. 

Zmena času nedeľnej svätej liturgie – v nedeľu až do odvolania budú sväté 

liturgie o 10.30. Čas je posunutý z dôvodu dvoch svätých omší, ktoré budú slávené o 8.00 

a 9.15. Vďaka za pochopenie. 

Live vysielanie z farskej kaplnky – nebudeme vysielať online sväté liturgie 

z kaplnky, keďže sa presúvame do chrámu, do kostola svätej Heleny. 

Príspevok na potreby farnosti  - ďakujem všetkým Vám, ktorý ste prispeli na chod 

a potreby farnosti. Ďakujem za  Vaše štedré dary. Myslím na Vás v modlitbách a na 

všetkých dobrodincov našej farnosti.  

Voľnica – v piatok 8. mája  na sviatok Svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa 

je voľnica – teda nie je zdržanlivosť od mäsa. V tento deň je štátny sviatok. Svätú liturgiu 

budeme sláviť doobeda o 9.00 hod. 

Pohrebné obrady – vo štvrtok 7.5. o 13.00 budú na cintoríne na kamennej ceste 

pohrebné obrady  zosnulého Dušana Surmaja, gréckokatolíka. Večer bude zádušná svätá 

liturgia v chráme. 

Časopis Slovo – nezabudnite si vyzdvihnúť v sakristii chrámu časopis Slovo. 

Občianske združenie Charis Trnava – ďakujem všetkým Vám, ktorý ste 

odovzdali svoje 2% na naše občianske združenie Charis Trnava. Vďaka tomu budeme 

môcť finančne podporiť naše farské aktivity – tábor pre deti, farskú veselicu, týždeň 

manželstva, duchovnú obnovu,.... 

Prijatie svätých tajomstiev krstu – tajomstvo krstu prijala Anna Kormošová, Biely 

Kostol. Srdečne blahoželáme.  

Farský účet – číslo farského účtu SK06 1111 0000 0010 5170 0001 



 

Gréckokatolícka cirkev Trnava – rímskokatolícky 

kostol svätej Heleny 

Liturgický program 

deň čas  intencia kde 

Pondelok 

4.5. 
Svätá mučeníca Pelágia 

 

 

18 00 
 

 

 

Večiereň 

 

 

 

 
 

v kaplnke na fare 

Utorok 

5.5. 
Svätá a slávna mučenica 

Irena 

 

07 00 

 

Svätá liturgia 

 

 

 

 

 

v kaplnke na fare 

Štvrtok 

7.5. 
Poprazdenstvo polovice 

Päťdesiatnice 

 

17 30 

 

 

Svätá liturgia zádušná 

 

 

 

 

+Dušan Surmaj 

 

Kostol sv. Heleny  

Piatok 

8.5. 
Svätý slávny a všechválny 

apoštol a evanjelista Ján 

teológ 

Odporúčaný sviatok 

Voľnica 

 

 

09 00 

 

 

 

Svätá liturgia 

 

 

 

 

*Ingrida 

požehnanie 

 

 

Kostol sv. Heleny  

 

Piata nedeľa po 

Pasche – o 

Samaritánke 

10.5. 
 

 

 

10 30 

 

 

 

Svätá liturgia 

 
*za farnosť 

 

 

 

Kostol sv. Heleny 

 

Piatok                      

15.5.                          

Náš prepodobbný otec 

Pachomios Veľký  

 

17 30 

 

 

Svätá liturgia 

 

 

+Karin Kezáková 

 

 

Kostol sv. Heleny  



 

Šiesta nedeľa po 

Pasche  - o Slepom                    

17.5                        

Svätý apoštol Andronik 

a spoločníčka  

 

 

07 30 

 

 

10 30 

 

 

Svätá liturgia 

 

 

Svätá liturgia 

  

Piešťany 

 

 

 

Kostol sv. Heleny 

Pre vnútornú potrebu farnosti vydáva : Gréckokatolícka cirkev, farnosť Trnava, M. Koperníka 32,  

917 01 Trnava, o. František Fedorišin , farár, mobil 0911 711 304. 


