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farský časopis gréckokatolíckej cirkvi v Trnave
Ročník XI. 2020 č.21, 19. decembra 2020

Na slovíčko o Vianociach
Drahí priatelia. Sme v čase Kristovho narodenia, to radostné Christos raždajetsja
bude zaznievať z našich poloprázdnych chrámov, kde sa dostanú len niektorí(podľa počtu
miest na sedenie) alebo len tí odvážní, cítiac sa zdravší. Je zvláštna doba, meniaca sa
veľmi rýchlo, ale do toho všetkého mne osobne zaznieva jedna otázka: „Má však ešte
význam nejaký „Spasiteľ“ pre človeka tretieho tisícročia“? Je ešte potrebný Spasiteľ pre
človeka, ktorý dosiahol Mesiac a Mars a chystá sa dobyť vesmír; pre človeka ktorý bez
obmedzení skúma tajomstva prírody a dokonca dokáže dešifrovať ľudský genóm?
Potrebuje Spasiteľa človek, ktorý vymyslel interaktívnu komunikáciu, ktorý naviguje vo
virtuálnom oceáne internetu a vďaka najnovším a najrozvinutejším masmediálnym
technológiám urobil zo Zeme, z veľkého spoločného domu, malú globálnu dedinu? Človek
dvadsiateho prvého storočia sa dnes predstavuje ako sebaistý tvorca svojho osudu.
Zdá sa, ale nie je tomu tak. Ešte stále sa aj v tomto svete hojnosti a bezbrehého konzumu
zomiera od hladu a smädu, na choroby a biedu. Stále sú tu ľudia, ktorí sú otrokmi,
vykorisťovaní a urážaní vo svojej dôstojnosti; sú tu obete rasovej a náboženskej nenávisti,
čo môžeme vidieť nielen vo vzdialených moslimských krajinách ale veľmi blízko
v západných krajinách opradených demokraciou a slobodou. Človek je obmedzovaný
netoleranciou, diskrimináciou, politickými zásahmi , obmedzovaním slobodného
vyznávania vlastnej viery. Sú tu ľudia, ktorí musia pozerať na svoje telo a telá svojich
blízkych, zohavené používaním zbraní, terorizmom a každým druhom násilia, a to v dobe
keď sa všetci odvolávajú a hlásajú pokrok, solidaritu a mier pre všetkých. Čo robiť, aby
sme pomohli tým, ktorí sú klamaní lacnými prorokmi šťastia, ktorí sú krehkí vo vzťahoch
a neschopní prijať zodpovednosť za svoj život a ľahko podľahnú alkoholu, či drogám. Čo
si myslieť o tom, kto si vyberie smrť a myslí si pritom, že ospevuje život? Ako tu nepočuť,
že z hlbín tohto plesajúceho i zúfalého ľudstva stúpa naliehavé volanie o pomoc? Sú
Vianoce: dnes vstupuje do sveta „pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka“ (Jn 1, 9).
„Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“ (tamže 1, 14), ako hlása evanjelista Ján.
Dnes, Kristus znova prichádza „medzi svojich“ a tomu, kto ho prijme, dáva moc „stať sa
Božími deťmi“; ponúka teda príležitosť vidieť Božiu slávu a mať účasť na Láske, ktorá sa
v Betleheme stala pre nás telom. Dnes, aj dnes „sa nám narodil Spasiteľ sveta“, lebo vie,
ako ho potrebujeme.

Dáva nám účasť na Božej prirodzenosti. Uvedomenie si veľkosti tohto sviatku môže mať
vplyv na to, čo v týchto dňoch považujeme za dôležité. Prajem nám všetkým požehnané
vianočné sviatky a srdce upriamené na správne a dôležité skutočnosti nášho života.
Christos Raždajetsja!
o. František

Farské oznamy
Sväté liturgie – sväté liturgie cez vianočné sviatky budú zatiaľ v pozmenenom
režime. Na svätých liturgiách môže byť maximálne prítomných 25% z kapacity chrámu.
Obsadená môže byť každá druhá lavica s prázdnym miestom vedľa seba. Preto dostanete
mailom online tabuľku, kde sa budete môcť zapísať. Dodržujme hygienické opatrenia, ale
na druhej strane nezabudnime, že Boh má moc a ideme tam preto lebo veríme, že môže
s touto situáciou zatriasť a použiť na našu spásu.
Vigília narodenia Ježiša Krista – v tento deň budú dve bohoslužby o 15.00
večiereň s liturgiou a o 21.00 veľké povečerie. Medzi tým zasadneme k štedrovečerným
stolom. Budem myslieť vo svojich modlitbách s mojou rodinou na Vás, na celú farnosť
a budem Vám vyprosovať tie milosti, ktoré najviac potrebujete k spáse.
Cesta pôstom – dnešnú nedeľu ste mali priniesť a vyrobiť, nakresliť evanjeliár.
Všetkým, ktorý ste sa na to podujali vyslovujem veľké ďakujem.
Časopis Slovo – uzavrel som počet odberateľov Slova z farnosti Trnava a Piešťany.
Prihlásilo sa 27 odberateľov. Cena predplatného je 16 eur, tak ako to bolo minulý rok. Tý,
ktorí ste už prispeli 20 eur zvyšná suma Vám bude vrátená. Ďakujeme.
Zbierka na solidárny fond eparchie – bude v túto nedeľu 20.12. po svätej liturgii
v Trnave a Piešťanoch.
Všetkým darcom udeľ Pane pokoj, zdravie a Božie požehnanie na mnoho rokov.

Prajeme Vám požehnané a milostiplné vianočné sviatky. Novonarodený Kristus nech
Vás naplní každou radosťou, zahrnie Vás svojou láskou, dá Vám odvahu žiť
evanjelium. To Vám vyprosuje rodina Fedorišinová

Tropár:
Narodenie tvoje, Kriste, Bože náš, prinieslo svetu svetlo múdrosti, lebo mudrci
hviezdou sa poučili klaňať sa ti ako Slnku pravdy a uznávať teba východ z výsosti, Pane,
sláva tebe.
Kondák:
Dnes Panna rodí večného Boha. Zem ako dar Neprístupnému ponúka jaskyňu. Anjeli
s pastiermi ho oslavujú. Mudrci s hviezdou k nemu putujú, lebo večný Boh z lásky k nám
narodil sa ako Dieťa.

Gréckokatolícka cirkev Trnava
Liturgický program
Deň
Utorok
21.12.
Svätá veľkomučenica
Anastázia

čas

17 30

Štvrtok
24.12.
Svätá prepodobná
mučenica Eugénia
Štedrý deň
zdržanlivosť od mäsa s
pôstom

Narodenie podľa
tela nášho Pána,
Boha a Spasiteľa
Ježiša Krista
25.12.
Prikázaný sviatok

Zhromaždenie
k presvätej
Bohorodičke
26.12.
Prikázaný sviatok

15

00

21 00

Intencia

kde

Svätá liturgia

+Ján Bero

Kaplnka
na fare

Večiereň
s liturgiou svätého
Bazila Veľkého

*Šmidáková,
Slahučková

Svätá liturgia
myrovanie

10 00

Svätá liturgia
myrovanie

07

30

Svätá liturgia

10 00

Svätá liturgia

07

Kostol sv.
Heleny

Veľké povečerie

30

Kostol sv.
Heleny

Piešťany

za farnosť

Kostol sv.
Heleny

Piešťany

za farnosť

Kostol sv.
Heleny

Nedeľa po
Kristovom
narodení – pamiatka
Jozefa snúbenca,
Dávida kráľa a Jakuba
Božieho brata

27.12.

10

00

Svätá liturgia

za farnosť

Kostol sv.
Heleny

Utorok
29.12.
Sväté deti, ktoré dal
povraždiť Herodes
v Betleheme, aby zabil
Krista

Štvrtok
31.12.
Svätý prorok Daniel

Piatok
1.1.
Obrezanie podľa
tela nášho Pána,
Boha a Spasieteľa
Ježiša Krista
Sv. Bazil Veľký
Nedeľa pred
Bohozjavením
3.1.

17

30

Svätá liturgia

*Jozef, Petra,
Lara - Slahučková

17

30

Svätá liturgia

*Jaroslav, Hana a
Daniel

07

30

Svätá liturgia
myrovanie

10 00

Svätá liturgia
myrovanie
Svätá liturgia

Sväté deti, ktoré dal
povraždiť Herodes
v Betleheme, aby zabil
Krista

Streda
6.1.
Sväté Bohozjavenie
nášho Pána, Boha
a Spasiteľa Ježiša
Krista
Prikázaný sviatok
Nedeľa po
Bohozjavení
10.1.

Kostol sv.
Heleny

Piešťany

za farnosť

Kostol sv.
Heleny

za farnosť

Kostol sv.
Heleny

10

00

17

30

Svätá liturgia

07

30

Svätá liturgia
myrovanie

10 00

Svätá liturgia
myrovanie

za farnosť

Kostol sv.
Heleny

00

Svätá liturgia

za farnosť

Kostol sv.
Heleny

Svätá mučenica Lucia
Panna

Utorok
5.1.

Kaplnka na
fare

10

*Jozef, Petra,
Lara - Slahučková

Kaplnka
na fare

Piešťany
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