
 Pastirik  

farský časopis gréckokatolíckej cirkvi v Trnave 
Ročník  XIII. 2022 č.3. 2.februára 2022 

 
Pápežovo posolstvo ku Dňu bratstva: Buď sme bratia, 

alebo sa všetko rúca 
Svoju aktívnu účasť na slávení dnešného 2. ročníka Medzinárodného dňa ľudského 

bratstva vyjadril pápež František formou videoposolstva. „Nikto sa nezachráni sám,“ 

varuje pápež a zdôrazňuje, že bratstvo je jednou zo základných a univerzálnych hodnôt: 

„Všetci žijeme pod jednou oblohou a v mene Boha sa my, jeho stvorenia, musíme uznať 

za bratov a sestry.“ 

Vo videopozdrave pri príležitosti druhého ročníka Dňa bratstva pápež oslovuje adresátov 

ako svojich „drahých bratov a sestry“ a o spoločne nastúpenej ceste hovorí: „V týchto 

rokoch sme kráčali ako bratia s vedomím, že rešpektujúc naše príslušné kultúry a tradície 

sme povolaní budovať bratstvo ako zábranu proti nenávisti, násiliu a nespravodlivosti.“ 

Pápež venuje osobitný pozdrav veľkému imámovi káhirského Al-Azharu Ahmedovi Al-

Tajíbovi, s ktorým pred troma rokmi v Abú Zabí spoločne podpísali Dokument o ľudskom 

bratstve pre mier a spolužitie vo svete. Pripomína rezolúciu Valného zhromaždenia OSN, 

ktorou bol ustanovený 4. február ako Medzinárodný deň ľudského bratstva. 

Treba „šíriť kultúru pokoja“, zdôrazňuje Svätý Otec vo a hovorí o univerzálnej hodnote 

bratstva a o postoji vzájomného prijatia bez vylučovania kohokoľvek: 

„Bratstvo je jednou zo základných a univerzálnych hodnôt, ktoré by mali byť 

základom vzťahov medzi národmi tak, aby sa tí, ktorí trpia alebo sú znevýhodnení, necítili 

vylúčení a zabudnutí, ale aby boli prijatí a podporovaní ako súčasť jednej ľudskej rodiny. 

Sme bratia! 

Všetci sa v našom vzájomnom zdieľaní bratského cítenia musíme stať šíriteľmi kultúry 

pokoja, ktorá podporuje trvalo udržateľný rozvoj, toleranciu, začlenenie, vzájomné 

porozumenie a solidaritu. (...) 

Všetci sme rôzni, a predsa všetci rovnakí, a toto obdobie pandémie nám to ukázalo. Ešte 

raz opakujem: sami sa nezachránime! (...) 

Všetci žijeme pod jednou oblohou a v mene Boha sa my, jeho stvorenia, musíme uznať za 

bratov a sestry. Ako veriaci, ktorí patria k rôznym náboženským tradíciám, máme plniť 

svoju úlohu. Aká je to úloha? Pomáhať našim bratom a sestrám, aby pozdvihli pohľad  

a modlitby k nebu. 
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https://youtu.be/e6Geex6eO-I
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/dokument-o-ludskom-bratstve
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/dokument-o-ludskom-bratstve


Pozdvihnime oči k nebu, lebo kto sa úprimným srdcom klania Bohu, miluje aj svojho 

blížneho. Bratstvo nás vedie k tomu, aby sme sa otvorili Otcovi všetkých a videli v druhom 

brata a sestru, aby sme sa delili o život, podporovali sa navzájom, milovali a poznávali 

druhých.“ 

V takmer 8-minútovom príhovore pápež František podnecuje všetkých prežívať 

v konkrétnych situáciách vzájomnú jednotu v rozmanitosti a solidárnosť s druhými. Varuje 

tiež pred kolapsom, ktorý hrozí, ak sa nebudeme považovať za bratov: 

„Je vhodný deň na to, aby sme si podali ruky, aby sme oslávili našu jednotu v rozmanitosti 

– jednotu, nie uniformitu, jednotu v rozmanitosti – a povedali komunitám a spoločnostiam, 

v ktorých žijeme, že nastal čas bratstva. Všetci spolu, pretože je zásadne dôležité byť 

solidárnymi navzájom. 

A preto opakujem, že dnes nie je čas na ľahostajnosť: buď sme bratmi, alebo sa všetko 

rúca. A to nie je akési čisto literárne vyjadrenie tragédie, nie: je to pravda! Buď budeme 

bratia, alebo sa všetko zrúti; vidíme to v malých vojnách, v tejto rozkúskovanej tretej 

svetovej vojne, ako sa ničia národy, ako deti nemajú čo jesť, ako upadá vzdelávanie... Je to 

deštrukcia. Buď sme bratia, alebo sa všetko rúca. 

Teraz nie je čas na zábudlivosť. Každý deň si musíme pripomínať, čo Boh povedal 

Abrahámovi: že keď pozdvihne pohľad k hviezdam na oblohe, uvidí prísľub svojho 

potomstva, teda nás (porov. Medzináboženské stretnutie v Ure, 6. marca 2021). Prísľub, 

ktorý sa následne naplnil aj v našich životoch: prísľub bratstva širokého a žiarivého ako 

hviezdy na oblohe!“ 

Na záver videoposolstva Svätý Otec vyjadruje povzbudenie k náročnej, ale 

nevyhnutnej ceste k bratstvu a ďakuje všetkým, ktorí po nej kráčajú: 

„Cesta bratstva je dlhá, a je to cesta náročná, ale je záchrannou kotvou pre ľudstvo. 

Toľkým signálom hrozby, temným časom, logike konfliktu dávame do protiváhy znak 

bratstva, ktoré tým, že druhého prijíma a rešpektuje jeho identitu, nabáda ho na spoločnú 

cestu. Nie rovnakí, nie: bratia, každý s vlastnou osobnosťou, so svojou jedinečnosťou. 

Vďaka všetkým, ktorí konajú s presvedčením, že sa dá žiť v harmónii a pokoji, vedomí si 

potreby bratskejšieho sveta, pretože všetci sme Božie stvorenia: bratia a sestry.“ 

Vatikán 4. februára (RV) zdroj www.tkkbs.sk   
 

Krátke  príbehy: 

Takí istí budú aj tu 
 

Pred bránami mesta sedel raz starý muž. Každý, kto chcel ísť do mesta, musel prejsť okolo 

neho. Jeden cudzinec sa zastavil a opýtal sa starca: „Povedz mi, akí sú ľudia v tomto 

meste?“ „Akí boli tam, kde ste boli naposledy?“ opýtal sa ho starec. „Úžasní. Cítil som sa 

tam veľmi dobre. Boli priateľskí, veľkorysí a veľmi ochotní, keď bolo treba pomôcť.“ 

„Tak asi takí budú aj tu. “Potom sa zastavil pri starcovi iný cudzinec. Aj on sa ho opýtal: 

„Povedz mi starec, akíže sú ľudia tu v meste?“ „Akí boli tam, kde ste boli naposledy?“ 

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-03/prihovor-papeza-v-irackom-ure-ako-abraham-hladme-na-nebo-a-krac.html
http://www.tkkbs.sk/


„Strašní. Boli hašteriví, nepriateľskí, nikto nikomu nepomohol.“ „Obávam sa, že takí istí 

budú aj tu“, odpovedal mu starec. 

 

Prečo ľudia kričia? 
 

Jedného dňa položil učiteľ svojim žiakom otázku: „Prečo ľudia na seba kričia?“ 

„Kričia preto, lebo si myslia, že ich nikto nepočúva,“ odpovedal nesmelo prvý. 

„Nie, kričia preto, aby presadili svoj názor pred inými,“ rýchlo dodal druhý. 

„Kričia preto, lebo chcú mať u druhých rešpekt,“ dôrazne poznamenal ďalší. 

„A možno kričia preto, lebo sa dali obrať o pokoj, ktorý im teraz chýba,“ povedal napokon 

posledný. 

„Prečo však niekedy kričia aj vtedy, keď s nimi súhlasíme?“ opýtal sa profesor. 

A žiaci znovu hľadali odpoveď, ktorá by bola vo všetkých ohľadoch správna, ale márne. 

Vtedy profesor povedal: „Viete prečo ľudia na seba kričia? Je to preto, lebo keď sa na seba 

hnevajú, ich srdcia sa od seba príliš vzdialili. A ak sa chcú počuť, musia na seba kričať. 

Čím sú nahnevanejší, tým silnejšie. Lebo skutočne rozumieť je možné iba srdcom.“ 

Po chvíli ticha učiteľ dodal: „Všimnite si, čo sa stane, keď sa dvaja ľudia do seba zaľúbia. 

Nekričia, ale hovoria veľmi potichu. To preto, lebo vzdialenosť medzi ich srdciami je 

veľmi malá. Niekedy sú si tak blízko, že ani nehovoria, iba šepkajú. A keď je láska 

najintenzívnejšia, nemusia ani šepkať, stačí, keď sa na seba pozerajú. Ich srdcia si vtedy 

rozumejú aj bez slov. 

To sa deje medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa ľúbia. Úlohou človeka je však lásku, ktorú sa 

s pomocou milovanej osoby naučí v sebe rozochvieť, rozšíriť na všetkých a všetko, čo ho 

obklopuje, a čo mu bolo z lásky prepožičané. 

Preto keď sa s niekým rozprávate, nedopusťte, aby sa vaše srdcia od seba vzdialili. A keď 

si s druhým človekom nebudete rozumieť, nikdy nehovorte slová, ktoré by mohli vaše 

srdcia ešte viac oddialiť. Pretože potom raz môže prísť deň, keď bude vzdialenosť taká 

veľká, že už nenájdete k sebe cestu späť. 

 
 

 

Farské oznamy 
 

          Liturgické slávenia – touto nedeľou vstupujeme do predpôstneho obdobia a sme po 

sviatku Stretnutia Pána.  

 V nedeľu 13.2. zavíta do našej farnosti vladyka Peter Rusnák, bratislavský 

eparchiálny biskup a pri tejto príležitosti bude sláviť Božskú liturgiu  o 10.00. Zároveň to 

bude tzv. rozlúčková  a uvítacia liturgia. Rozlúčková so starým a uvítacia s novým farárom 



farnosti. Budem sa za Vás modliť a zároveň ďakovať za požehnaný čas tu vo farnosti 

spolu s Vami.  

  Príprava na sväté tajomstvá – pošlem Vám link na online stretnutie, keďže sa 

nám nepodarilo stretnúť osobne.   

 

Daruj 2% na Charis – aj tento rok Vás prosím o darovanie vašich 2% percent na 

naše občianske združenie Charis Trnava. Minulý rok sme prispeli z nazbieraných financií 

skoro 1000 eur na logo, ikonu  svätého Lukáša, ktoré je umiestnené na farskej budove. Už 

teraz Vám vopred ďakujem za Vaše dary.  Tlačivo nájdete v prílohe. 

 

Národný týždeň manželstva 14.2.- 20.2 - Téma 2022: Manželský trojuholník? 

Slovné spojenie "manželský trojuholník" sa najčastejšie spája s tým, keď sa do vzťahu 

pripletie tretia osoba... je zrejmé, že takýto trojuholník manželskému spolužitiu nepomáha. 

Existujú však aj trojuholníky, ktoré môžu byť pre manželstvo prospešné  

a obohacujúce a NTM 2022 smeruje pohľad práve na ne. Pozývam Vás venovať sa tento 

týždeň svojmu manželstvu. Rôzne inšpirácie a podnety môžete sledovať na tejto webovej 

stránke:   https://www.ntm.sk/aktuality/  Máte možnosť sa zapojiť do online stretnutí, do 

rôznych zaujímavých aktivít. Zápasme o lásku a srdce našich polovičiek.  

 

Ďakovná púť do Ríma - Bratislava 26. januára (TK KBS) Slovenskí biskupi 

pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za minuloročnú 

návštevu pápeža Františka na Slovensku (12. - 15. september 2021). Uskutoční sa na 

prelome apríla a mája 2022. V programe bude aj audiencia pre slovenských pútnikov so 

Svätým Otcom vo Vatikáne (30. apríla 2022).  

Na púť je možné cestovať napríklad s katolíckou televíziou LUX, ktorá chystá zájazdy 

lietadlom alebo autobusom v spolupráci s cestovnou kanceláriou Awertravel. Bližšie 

informácie je možné nájsť na stránke Televízie LUX alebo Awertravel. Prihlásiť sa dá 

telefonicky na číslach: 034/651 3896, 0905 974 264 alebo e-mailom 

na awertravel@awertravel.sk. 

Ďalšou možnosťou je zorganizovať sa v rámci vlastnej farnosti či spoločenstva alebo prísť 

individuálne. Aktuálne podmienky vstupu do Talianska je možno nájsť na webovej 

stránke ministerstva zahraničných vecí SR. 

 

Zbierka na solidárny fond – v nedeľu 20.2. bude zbierka na solidárny fond našej 

Bratislavskej eparchie.  

 

 

https://www.ntm.sk/aktuality/
https://www.tvlux.sk/content/slide/438
https://www.awertravel.sk/zajazdy-s-tv-lux/
mailto:awertravel@awertravel.sk
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#taliansko
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#taliansko


 

Gréckokatolícka cirkev Trnava 

Liturgický program 

deň čas  intencia kde 

 

Streda  

2.2. 
Stretnutie nášho Pána 

a Boha, Spasiteľa Ježiša 

Krista 

 

 
 

17 30 

 

 

 

Svätá liturgia 

požehnanie sviec  

myrovanie 

*r. Števanková 

 
 

Kostol              

sv. Heleny 

 

 
 

 

Štvrtok 

3.2. 
Svätý spravodlivý Simeon 

a prorokyňa Anna 

 

17 30 

 

 

Svätá liturgia        
 

 

 

        +Matúš 

 

Kostol 

sv. Heleny 

 

 
 

 

 

Nedeľa o mýtnikovi a 

farizejovi 

6.2. 
Začiatok predpôstneho 

obdobia 

 

07 30 

 

 

 

10 00 

 

Svätá liturgia  

 

 

 

Svätá liturgia 

 

 

 

 

 

*za farnosť 

 

Piešťany 

 

 

 

 

Kostol 

sv. Heleny 

 

 

 

 

Nedeľa 

o márnotrátnom 

synovi 

13.2. 
 

 

10 00 

 

 

 

 

15 00 

 

 

Archijerejská 

Božská liturgia 

vladyka Peter Rusnák 

 

 

Svätá liturgia 

 

 

*za farnosť 

 

*r. Šulganová 

 

 

Kostol             

sv. Heleny 

 

 

 

 

 

Piešťany 

 

Mäsopôstna nedeľa 

20.2. 
Náš prepodobný otec Lev 

 

10 00 

 

 

Svätá liturgia        
 

 

 

 

 

Kostol 

sv. Heleny 

 

 

 

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