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Na slovíčko 

Bratia a sestry!   
 Významný teológ Louis Evelly vidí medzi príčinami, prečo mladí ľudia strácajú vieru, i 

to, že sa nestretli s cirkvou, takto: „Prirodzene, boli v chráme... Lež práve tam sa nestretli 

so skutočnou cirkvou... Práve tam nikdy nevideli zázrak spoločenstva dospelých, ktorí sa 

dokázali navzájom milovať. Nikdy nežili v zhromaždení jej údov živého Krista.” 

      Asi takto by sa dalo hodnotiť stretnutie Krista s trpiacou ženou v evanjieliu u Lukáša 

13,10-17. Kristus vidiac jej utrpenie, uzdravuje ju. Predstavený synagógy namiesto toho, 

aby sa tešil z jej uzdravenia, je nahnevaný, že Ježiš uzdravuje v sobotu. „Pokrytci!” (Lk 

13, 15). Hovorí jemu i všetkým podobne zmýšľajúcim. Láska je viac ako prikázanie. Preto 

sa všetci zahanbili. Ale ľudia sa radovali z Kristových veľkých skutkov ( 13, 17). 

Spoločenstvo ako živa ikona Ježiša Krista. Prichádzajúc do spoločenstva by sme mali 

zažívať pomaly uzdravenie zo svojich neduhov (áno možno si práve teraz myslíte, kedy 

Boh vylieči moje koleno, moje oči, boľavú chrbticu a pod) ale toto nie je to prvoradé. Aj 

žena s evanjelia čakala za uzdravením dlhý čas. Boh chce uzdraviť hlavne tvoje srdce. 

Prečo? Aby ono začalo plesať, aby si sa dostal do údivu nad Božími vecami a aby to videli 

aj ostatní, že si naplnený láskou. 

Prosme o to aby aj naše malé spoločenstvo bolo miestom uzdravenie mnohých sŕdc. Nech 

naše deti nestratia vieru kvôli nám dospelým, ale nech vidia zázraky, ktoré s nami robí Pán 

a tak uveria. o.František 

Trošku zvesela 
Predstav si mama, náš učiteľ ešte nikdy nevidel koňa! 

- Ako je to možné? 

- Ja som na výtvarnej nakreslil koňa a on nevedel, čo to je! 

 

Janko príde domov zo školy a hovorí svojej mame: 

- Mami, predstav si, dostal som jednotku. 

- Vážne? 

- Nie, iba si to predstav! 
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Mirko donesie zo školy v zošite odkaz pre rodičov: 5 eur na Sýriu. 

Otec odpíše: Nikam nepôjde, neposlúcha a stratil mobil! 

 

- Miško, týchto pánov geológov zavedieš na to miesto, kde si našiel tie krásne kamienky. 

- Ale dnes sa to nedá, pani učiteľka, v múzeu majú v pondelok zatvorené. 

 

Farské oznamy 

Sväté liturgie   – ako zvyčajne cez týždeň o 17.30 na fare a v nedeľu o 10.00 v 

kostole svätej Heleny. Cez týždeň spovedám pred a po svätej liturgii a v nedeľu po svätej 

liturgii. V nedeľu 6.12. na sviatok svätého Mikuláša bude po svätej liturgii myrovanie. 

Filipovka – pôst pred narodením Ježiša Krista začal 15.11. v nedeľu. Jej názov sa 

odvodzuje od sviatku svätého apoštola Filipa, ktorého sviatok je deň predtým. Usmernenia 

na filipovku sú také isté podľa rady hierarchov ako bežne cez rok. To, ale neznamená, že 

si každý nemôže pridať navyše vo svojej pôstnej aktivite.  

Cesta pôstom – úloha pre deti na tento týždeň je nakresliť, vytvoriť, zobraziť  

Ježiša ako kráľa v mojom živote. Prípadne ho môžete znázorniť na kráľovskom tróne. 

Môžete napísať aj modlitbu, prípadne poéziu na túto tému. Je to na Vás. Táto úloha je do 

nedele. Určite neprídete o svoju odmenu. 

Sviatok svätého Mikuláša – na farskej rade sme sa dohodli, že tento rok bude 

sviatok sv. Mikuláša trošku iný. Keďže kvôli covidu Mikuláš fyzicky zrejme nepríde, tak 

deti spolu s rodičmi budú mať možnosť stať sa aspoň na chvíľu svätým Mikulášom. 

Pozývame Vás, aby ste pomohli ľudom bez domova a sociálne slabším darovaním teplých 

ponožiek. Prípadne kto by mohol viac tak môže aj sveter, rukavice a podobne. V cerkvi by 

boli krabice do ktorých by to deti v nedeľu 6.12. odovzdali. Celá zbierka by sa odovzdala 

na Trnavskú katolícku charitu. Cieľom je aby sa deti naučili dávať a myslieť aj na 

najchudobnejších. Na oplátku to Pán určite požehná v ich živote a od nás dostanú aspoň 

symbolicky jeden kus  ovocia.  Teším sa na Vašu účasť. 

Mary´s meals – je organizácia ktorej hlavnou misiou je, aby každé dieťa dostávalo 

aspoň jedno jedlo denne v mieste, kde sa vzdeláva a aby tak tí, ktorí majú viac ako 

potrebujú, sa mohli deliť s tými, ktorým sa nedostáva ani tých najnákladnejších potrieb. 

Spolu s farskou radou Vám ponúkame v tomto predvianočnom čase pomôcť 

chudobným deťom s ich vzdelávaním. Pozývam Vás zapojiť sa do batôžkového projektu. 

Aj keď je Batôžkový projekt je doplnková aktivita k hlavnej činnosti Mary's Meals, vôbec 

to neznižuje jeho význam. Hlavným cieľom Batôžkového projektu,  je poskytovanie 

školských pomôcok deťom v školách podporovaných Mary's Meals. Na webovej 

stránkehttps://marysmeals.sk/batozkovy-projekt.php  sú všetky informácie. Podstata je 

v týchto bodoch:  



• školáci v darcovských krajinách pripravujú zo svojich vlastných zdrojov školské 

aktovky (batôžky) so školskými pomôckami pre svojich kamarátov v tisíce 

kilometrov vzdialených školách 

• batôžky obsahujú okrem školských pomôcok aj základné hygienické pomôcky a 

užitočné veci ako sandále, tričká, loptičky a podobne 

• zhromažďujú sa použité veci v dobrom stave, v prípade základných potrieb ako 

ceruzky, pravítka a podobne sú zhromažďované iba úplne nové pomôcky 

Kto by mal záujem tak celý batoh naplnený s vypísanou kartičkou 

a pripevnenou o batoh je potrebné priniesť do cerkvi do nedele 13.12. Kartička 

s popisom je v prílohe alebo si ju nájdete na stránke. Už teraz Vám patrí veľká 

vďaka.  

 

Dišpenz - majú veriaci naďalej udelený od povinnej účasti na nedeľných  

a sviatočných verejných bohoslužbách. Netreba však zabudnúť, že povinnosť iným 

spôsobom zasvätiť nedeľu a prikázaný sviatok zostáva. Preto je ponúkané  veriacim 

možnosť sledovať priame prenosy bohoslužieb v médiách, k čomu je treba vhodne 

prispôsobiť aj domáce prostredie. Prípadne sa môžete ako rodina spoločne pomodliť 

hodinky dňa v aplikácií časoslov . 

Prísny pôst za odvrátenie pandémie - od 30. októbra až do 18. decembra 2020, 

teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev 

na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, 

ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich 

piatkov postia takým spôsobom, ako sa latinskí veriaci postia na Veľký piatok. To 

znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň –  

s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm. Tento pôst nie ja záväzný, ale dobrovoľný 

Časopis Slovo – kto z Vás by chcel odoberať časopis Slovo aj na budúci rok 

nahláste sa v sakristii  alebo u Miroslava Petrušku. Cena ešte nie je určená redakciou, ale 

zatiaľ sa bude zbierať po 20 eur.  

Zbierka na kňazský seminár do Prešova – v nedeľu 29.11. bude zbierka po svätej 

liturgii. 

Zbierka na charitu do Prešova – môžete prispieť osobne na účet charity (číslo 

účtu je na ich vebovej stránke) alebo osobne v cerkvi, kde bude na to vyhradená krabička.  

Sviatosť krstu prijal : Viktor Dzvoňár. Novoosvietenému Božiemu služobníkovi 

a jeho rodičom vyprosujeme veľa Božieho požehnania.  

Milodary na farnosť – Bohuznamí manželia z Piešťan – 100eur. P. Nadubinská 

z Piešťan 50eur, rodina Fialekova 50eur. Všetkým darcom úprimne ďakujeme. 
 

 

 



 

 

Gréckokatolícka cirkev Trnava 

Liturgický program 

Deň čas  Intencia kde 

Utorok 

24.11. 
Svätá veľkomučeníca 

Katarína a svätý 

veľkomučeník Merkúr 

 

17 30 

 

 

Svätá liturgia 

 

 

 

 

*Vladimír  

(Noga) 

 

Kaplnka na 

fare 

Štvrtok 

26.11. 
Prepodobný otec Alypios 

stĺpnik 

 

17 30 

 

 

Svätá liturgia  

 

 

 

*Marcela 

(narodeniny) 

 

Kaplnka na 

fare 

Sobota 

28.11. 
Prepodobný otec Alypios 

stĺpnik 

 

16 30 

 

 

Svätá liturgia  

 

 

 

+Milan       

(Volek) 

 

Kaplnka na 

fare 

 

Nedeľa 26. týždňa po 

Päťdesiatnici                    

29.11.                       

Svätí mučeníci Paramon, 

Filemun               

 

07 30 

 

 

10 00 

 

Svätá liturgia 

 

 

 

Svätá liturgia 

 

*Mamrilovci, 

Schulzovci a 

ostatní 

 

 

za farnosť 

 

Piešťany 

 

 

Kostol sv. 

Heleny 

Pondelok 

30.11. 
Svätý a všechválny 

apoštol Andrej, 

prvopovolaný 

 

17 30 

 

 

Večiereň 

 

 

 

 

 

Kaplnka na 

fare 

 

Utorok 

1.12. 
Svätý prorok Nahum 

 

17 30 

 

 

Svätá liturgia 

 

 

 

 

+Anna 

 

Kaplnka na 

fare 

Streda 

2.12. 
Svätý prorok Habakuk 

 

17 30 

 

 

Svätá liturgia  

 

 

 

 

Kaplnka na 

fare 



 

 

Nedeľa 27. po 

Päťdesiatnici 

6.12. 

Náš svätý otec 

Mikuláš Divotvorca, 

arcibiskup lykijskej 

Myry 
 

 

07 30 

 

10 00 

 

 

Svätá liturgia 

 

 

 

Svätá liturgia 

myrovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

za farnosť 

 

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. 
 


