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Nedeľa o Samaritánke
Ako sa dozvedáme z Jánovho evanjelia (Jn 4, 5 – 42), Samaritánka Fotina sa stretla s
Kristom pri Jakubovej studni. Po rozhovore s Kristom – ktorý ju priviedol k vode večného
života – oľutovala svoje hriechy a svojím slovom svedčila Samaritánom v meste Sychar,
kde bývala, že stretla Mesiáša. Preto sa niekedy označuje ako tá, ktorá prvá ohlasovala
Kristovo evanjelium.
Priviedla k obráteniu svojich päť sestier (sväté: Anatole, Foto, Fotis, Paraskevu a Kyriake)
a svojich synov (sv. Fotina, predtým nazývaného Viktor a sv. Josesa). Všetci sa stali
neúnavnými ohlasovateľmi Krista. Po umučení apoštolov Petra a Pavla, odišla sv. Fotina
spolu so svojím mladším synom Josiom zo svojho domova z mesta Sychar v Samárii a
usadila sa v Kartágu, kde ohlasovala evanjelium.
Jej starší syn Viktor statočne bojoval v rímskom vojsku proti barbarom a za statočnosť bol
povýšený na veliteľa. Keď mu starosta mesta kde žil, ponúkol, aby udával kresťanov (za to
mal dostávať ich majetok), odmietol. Na výzvu, aby svoju matku a svojho brata
presvedčil, že nemajú otvorene hlásať kresťanstvo, ale držať svoju vieru v tajnosti,
odpovedal: „Ja sám chcem byť ohlasovateľom ako moja matka a brat. Viktorovi sa podľa
tradície zjavil Ježiš Kristus a sám mu zmenil meno na Fotin, pretože mnohí, ktorí boli ním
osvietení, sa obrátili k Pánovi.
Sv. Fotine zjavil Spasiteľ, že sa blíži čas jej mučeníctva, a tak sa bývalá Samaritánka
vybrala do Ríma a pripojila sa tam k vyznávačom. Tí, keď sa pred cisárom Nerom
odmietli zriecť Krista, nechal im kladivom rozdrviť prsty na rukách. Pri tomto mučení
však vyznávači necítili žiadnu bolesť a ruky sv. Fotiny zostali neporušené. Nahnevaný
cisár ich postupne nechal kruto mučiť: dal ich oslepiť, sťahovať z nich kožu, bičovať,
ukrižovať dolu hlavou, niektorým dal odseknúť nohy. Fotinu hodili do studne. Nakoniec
ich dal sťať, r. 66 po Kr.
O sv. Fotine je známe, že napľula do tváre samotnému cisárovi Nerovi, keď ju pred neho
po veľkom mučení predviedli. Týmto odvážnym činom vyjadrila svoj postoj k nemu ako k
nepriateľovi kresťanov. Zdroj: www.grkatlm.fara.sk

Farské oznamy
Liturgické okienko – v liturgickom kalendári sa nachádzame v poprazdenstve
Paschy. Na začiatku sv. liturgie a namiesto požehnaný, ktorý prichádza, videli sme svetlo
pravé, nech sa napnia ústa naše, nech je požehnané Pánovo meno sa berie tropár z Paschy
– Kristus slávne vstal z mŕtvych... . V liturgickom programe ste si všimli, že v nedele
slávime dve sv. liturgie z dôvodu obmedzenej kapacity chrámu.
Zapisovanie sa na sv. liturgie - v rámci prílohy máte aj online tabuľku, kde sa
môžete zapísať na sväté liturgie. Kto by sa už nezmestil do tabuľky na svätú liturgiu môže
prísť, len bude musieť byť vonku buď pri dverách alebo v záhrade pri kostole. Budú tam
pripravené aj lavičky.
Streamovanie Bohoslužieb – keďže je možnosť prísť na svätú liturgiu, tak sväté
liturgie zatiaľ streamovať nebudem.
Časopis Slovo – vyzdvihnite si v chráme časopis č.7-8.
Online stretnutie s deťmi – v piatok 30.4. o 19.00 bude online stretnutie s deťmi
ktoré sa pripravujú na prijatie svätých tajomstiev spovede a Eucharistie. Link na pripojenie
Vám príde do vašej mailovej schránky.
Daruj 2% na Charis Trnava - Aj tento rok máte možnosť darovať 2% z dane
nášmu občianskemu združeniu Charis Trnava, ktorého úlohou je pomôcť pri tvorbe
a financovaní rôznych projektov pre farnosť. Tlačivo si môžete vyzdvihnúť na fare, na
stránke farnosti, prípadne si pomôžte s informáciami o občianskom združení, ktoré som
posielal 31.1. v rámci liturgického programu.
Do otcovho domu odišiel o. Dávid Zorvan – včera 27.4. v poobedňajších hodinách
v kruhu svojej rodiny zosnul o. Dávid Zorvan vo veku 47 rokov. Bol to muž plný viery,
lásky k Bohu, neustále prekypujúci radosťou, s veľkým srdcom. Bol otcom 6 detí. Mohli
ste ho zažiť aj osobne na duchovnej obnove na ktorú sme ho pozvali s celou jeho rodinou
do Šaštína pred pár rokmi. Pán nech mu daruje večnú slávu v nebi. Vičnaja mu pamjať
i Christos voskrese.
V tomto čase to jeho rodina nemá vôbec ľahké. Ak by ste cítili, že by ste im vedeli
pomôcť okrem modlitby aj finančne, tak v cerkvi bude po obidvoch liturgiách košík kde
budete môcť nechať svoj dar. Už vopred veľká vďaka.
Sviatosť manželstva – chcú prijať Marek Daniš, rímskokatolík, bávajúci
v Smoleniciach a Anna Fedorová, gréckokatolíčka, bývajúca v Dolných Orešanoch. Sobáš
bude v sobotu 1.5. v kostole v Smoleniciach.
Zbierka na seminár do Prešova – v nedeľu 25.4. bola zbierka na seminár v Trnave
a prispeli ste sumou 220 eur. Pán Boh odmeň
Sväté tajomstva krstu prijali – Jasmína Findrová, Melánia Miklošovičová a Lara
Laca. Všetkým deťom a ich rodičom vyprosujeme hojnosť Božích milostí.
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Deň
Utorok
27.4.
Svätý hieromučeník
Simeon

Štvrtok
29.4.

čas

Svätý apoštol Jakub,
brat sv. Jána Teológa

Sobota
1.5.
Svätý prorok Jeremiáš
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Svätá liturgia

*Boris
narodeniny

Kostol sv.
Heleny

17
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Svätá liturgia

*Barbora
narodeniny

Kostol sv.
Heleny

17

30

Svätá liturgia

*o.Dávid

14

00

Svätá liturgia so
sobášom

*Marek a Anna

07 30
Piata nedeľa po
Pasche – o
Samaritánke
2.5.

kde

30

Poprazdenstvo polovice
Päťdesiatnice

Piatok
30.4.

Intencia

09 15

Svätá liturgia

Svätá liturgia
Kostol sv.
Heleny

10 30

Svätá mučeníca Pelágia

Rímskokatolícky
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Piešťany –
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Božského srdca

Náš svätý otec Atanáz
Veľký

Utorok
4.5.

Kaplnka
na fare

17 30

Svätá liturgia

za farnosť

Svätá liturgia

*Hermína

Kostol sv.
Heleny

Streda
5.5.
Svätá mučeníca Irena

Šiesta nedeľa po
Pasche – o slepom
9.5.
Prenesenie pozostatkov
sv. otca Mikuláša
z Myry do Bari

17

30

Svätá liturgia

07 30

Svätá liturgia

9 15

Svätá liturgia

10 30

Svätá liturgia

*Štefan
narodeniny

Kostol sv.
Heleny

*Júlia
narodeniny

Piešťany –
kaplnka
Božského Srdca

za farnosť

Kostol svätej
Heleny
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