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Na slovíčko 
Istý kňaz si spomenul na zábavný príbeh o mužovi, ktorému sa narodil prvý syn. 

Keď mu z pôrodnice zatelefonovali túto správu, taký bol šťastný, že okamžite začal 

s kamarátmi búrlivú oslavu. A oslavoval dlho. Do pôrodnice došiel až na piaty deň. 

 Aj keď  vynechal veľa podrobnosti z tohto príbehu, je zjavné ako pochabo si počínal. Tú 

istú pochabosť však niekedy môžeme postrehnúť v tomto predvianočnom období vo 

vlastnom správaní. Koľko je toho potrebné stihnúť, pripraviť, nakúpiť... Zaiste všetko toto 

robíme z lásky k svojim blízkym, len si musíme dať pozor, aby sme pritom všetkom 

nezabudli to najpodstatnejšie. Dnes ani nemusíš ísť do obchodu a darčeky Ti prenesú až 

pred tvoju bránku. Poviem si, že by bolo nemysliteľné aby moje deti nedostali pod 

stromček to po čom túžia. Ale či to je naozaj tá skutočná túžba, ktorá v nás drieme? Sv. 

Augustín hovorí: „ Stvoril si nás pre seba Pane a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie 

v Tebe“. Áno dávajme si dary, ale nezabudnime si pripomenúť že najväčším darom je ten, 

za ktorým kráčame v ústrety týchto Vianoc – Ježiš. 

  Meditujme preto v týchto dňoch príprav na Vianoce o pastieroch z Lukášovho evanjelia 

(Lk 2, 8-20). Keď im anjeli zvesovali veľkú novinu o narodení očakávaného Spasiteľa, 

namiesto oslavy hneď vstali a vydali sa do Betlehema. 

  Vstať a ísť stretnúť Spasiteľa – ti je hlavný imperatív sviatkov. A nie je v tom žiadna 

symbolika. V liturgickom slávení sa stretávam v Eucharistii so živým Kristom, ktorý sa 

počas prijímania zjednocuje s človekom. To je to najhlbšie spojenie, ktoré je len možné. 

Prichádzame sa pokloniť novonarodenému Dieťaťu a toto Dieťa sa stáva darom pre nás. 

Dáva nám účasť na Božej prirodzenosti. Uvedomenie si veľkosti tohto sviatku môže mať 

vplyv na to, čo v týchto dňoch považujeme za dôležité. Preto Vás pozývam, nemeškajte so 

svätou spoveďou, aby sme mohli byť všetci zjednotení s Kristom cez Eucharistiu. Prajem 

nám všetkým požehnanú prípravu a srdce upriamené na správne a dôležité skutočnosti 

nášho života. o. František 

Trošku zvesela 

Vianočný koláč: RYCHLA VYCHODŇARSKA RUMOVÁ PRALINKA 

Suroviny: dva kila dutych čokoladovych figurkoch, 2 až 5 litre rumu 

Postup: zoberece čokoladovu figurku, odkrucce jej gebuľu, dolejece rum a možece takoj 

konzumovac. A potom, že s pečenim na Vianoce je veľo roboty......... 

Ps: Tote chudobnejše možu skušic lacnejši variant, ten je bez dutych figurkoch.... :o))) 
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Farské oznamy 

Sväté liturgie   – dnes 6.12. ma zastupuje v Piešťanoch a aj tu v Trnave o. Gabriel 

Dzvoňár z dôvodu že sa nachádzam v preventívnej karanténe. V utorok 8.12. na sviatok 

počatia presvätej Bohorodičky svätou Annou bude svätá liturgia o 17.30 s myrovaním 

a zastupovať ma budú z Bratislavy. Ako sa vyvinie situácia ďalej dám vedieť mailom.  

Dnes myrovanie zabezpečujú deti, ktoré sa zapojili do úlohy a ich prosfory sú 

nádherné a určite chutia výnimočne. 

Svätý Mikuláš – ďakujem všetkým Vám, ktorý ste prispeli novými alebo 

obnosenými vecami – ponožky, svetre, rukavice, šály, bundy a pod. – pre sociálne slabších 

ľudí tu v Trnave a okolí. Vyslovujem Vám veľké poďakovanie v mene svojom i Trnavskej 

arcidiecéznej charity. Dúfam, že sv. Mikuláš na Vás v cerkvi nezabudol a niečo malé ste si 

odniesli ako prejav lásky nielen z hora ale i nás, ktorý vytvárame toto naše malé trnavské 

spoločenstvo.  

Cesta pôstom – úloha pre deti na tento týždeň od 7.12. do 13.12. je vyrobiť kadidlo 

alebo ho nakresliť. Kadidlo sa používa na svätej liturgii i pri ostatných bohoslužbách. 

V prílohe nájdete obrázok s popisom kadidla, čo jednotlivé symboly znamenajú. Prajem 

Vám príjemnú prácu. 

Mary´s meals – do budúcej nedele Vás prosím, ktorý ste sa zapojili do batôžkového  

projektu cez Mary´s meals  aby ste priniesli Vaše batohy s vecami, ktoré ste mali na 

kartičke a tak  aby sme ich mohli cez týždeň odoslať do Bratislavy. Ďakujem 

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 – uzavrel som počet odberateľov Slova z farnosti Trnava a Piešťany. 

Prihlásilo sa 25 odberateľov. Cena predplatného je 16 eur tak ako to bolo minulý rok. 

Ktorí ste už prispeli 20 eur zvyšná suma Vám bude vrátená. Ďakujeme. 

Zbierka na kňazský seminár do Prešova – prispeli ste sumou - 100€ - TT a 30€ - 

PN. 

Zbierka na charitu do Prešova – prispeli ste sumou 100€ - TT a 150€ - PN  

Príspevky na farnosť – Peter Tóth z Bratislavy 40eur.  

Zbierka na solidárny fond eparchie – bude v nedeľu 20.12. po svätej liturgii 

v Trnave a Piešťanoch.  

Všetkým darcom udeľ Pane pokoj, zdravie a Božie požehnanie na mnoho rokov. 

 



 

Gréckokatolícka cirkev Trnava 

Liturgický program 

Deň čas  Intencia kde 

Utorok 

8.12. 
Počatie presvätej 

Bohorodičky svätou 

Annou 

Prikázaný sviatok 

 

17 30 

 

 

Svätá liturgia 

myrovanie 

 

 

 

*Anna, Anna 

a Ladislav 

(Slahučková) 

 

 

Kostol sv. 

Heleny 

Štvrtok 

10.12. 
Svätí mučeníci Ménas, 

Hermogenés a Eugraf 

 

17 30 

 

 

Svätá liturgia  

 

 

 

*Mária 

(Kolbová) 

 

Kaplnka na 

fare 

Druhá Nedeľa pred 

Kristovým 

narodením                 

13.12.                       

Svätá mučenica Lucia 

Panna               

 

 

10 00 

 

 

 

Svätá liturgia 

 

 

 

 

za farnosť 

 

 

Kostol sv. 

Heleny 

 

Utorok 

15.12. 
Svätý hieromučeník 

Eleutrios 

 

17 30 

 

 

Svätá liturgia 

 

 

 

 

+Ján, Mária, 

Michal 

 

Kaplnka na 

fare 

 

Štvrtok 

17.12. 
Svätý prorok Daniel 

 

17 30 

 

 

Svätá liturgia  

 

 

+Jozef 

(Ondrušová) 

 

Kaplnka na 

fare 

 

 

Nedeľa pred 

Kristovým 

narodením – svätých 

otcov 

20.12. 
Predprazdenstvo 

Narodenia Ježiša Krista 

 

07 30 

 

10 00 

 

 

Svätá liturgia 

 

 

 

Svätá liturgia 

 

 

 

 

*Zitka 

(narodeniny) 

 

 

 

 

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. 


