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 Moja trnavská obava 
 

Možno ste sa už aj vy niekedy sťahovali. Nový byt či dom, nová práca, nová 

občianka, noví ľudia. Nové starosti aj inkasá. Nové obavy, nové výzvy. Veľa nového za 

krátky čas. V Telgárte v Nízkych Tatrách som žil s rodinou vyše 16 rokov. Nového bolo 

posledné roky pomenej. Ak nerátam pandémiu Covidu a veci s tým súvisiace. Od začiatku 

tohto roka, je pre mňa niečo nové každý deň. Ešte aj vojna na Ukrajine a s ňou spojené 

utrpenie. Odkedy som sa presťahoval, je nové všetko. 

A prišla aj nová obava. Tu v Trnave. Bránil som sa jej, ale dorazila: „Potrebujú 

dnešní ľudia v meste kňaza? Potrebujú vôbec evanjelium a Ježiša? V dnešnej modernej 

dobe? Liturgie a modlitby? Pôsty a stíšenie? To vážne? A nie radšej.....“ Prešlo zopár dní 

a obava sa rozplynula. Zmizla. Niekoľko rozhovorov, stretnutí, spoločných liturgií 

a odpoveď dorazila: „Samozrejme, že potrebujú.“  Svätý Otec Ján Pavol II. si pred rokmi 

položil otázku: „Dá sa žiť bez Boha? Dá, ale dokedy... .“ Prežíval som túto skúsenosť celé 

roky neustále. Ľudia, ktorí pôsobili, že nič k životu nepotrebujú, že sa majú dobre, – 

prichádzali so svojou starosťou, bolesťou a niekedy s prázdnotou. Stalo sa im niečo 

nečakané. Niečo chýbalo, či bolo navyše. Často si tí druhí mysleli, ako sa majú dobre, 

možno im aj tak trochu závideli.... a oni sa mali mizerne. Zažíval som to aj sám na sebe – 

vždy, keď som si riešil veci po svojom, stratil Boží kompas, tak to aj tak dopadlo....  

Ježiš hovorí: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení“. A ja dávam 

ponuku: Kto chce od svojho života niečo viac, prehĺbiť svoj vzťah s Bohom, stať sa lepším 

kresťanom, manželom či manželkou, rodičom a priateľom – jednoducho človekom – 

môžeme kráčať a hľadať spolu. Ak dokážeš vyjsť zo svojho pohodlia, zriecť sa svojej 

predstavy a urobiť čosi pre seba a svojich najbližších. Nepotrebujeme teoretikov ani 

zákonníkov. Ja nemám hotové riešenia. A ani neviem riešiť problémy iných. Sám hľadám, 

ale viem u Koho nájdeme vedenie aj pomoc. Ježiš býva aj v Trnave.   
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Tieto riadky píšem vo chvíľach, keď vychádzajú najavo informácie o vraždách 

civilistov v Buči na Ukrajine. Ukrajina, Rusko a svet potrebujú Boha. Aj my v Trnave ho 

potrebujeme.  

o. Marián 

P.S.: Nebojte sa, až tak som sa nebál...                                     

                                                         

  

 

Farské oznamy 
 

Marianka – v sobotu 9. apríla bude v Marianke pri Bratislave stretnutie s našim 

vladykom Petrom Rusnákom. Program začne o 10:00 hod. krížovou cestou, potom bude 

katechéza a spoločné agapé, na ktoré môžeme niečo priniesť. 

Synoda – v stredu po liturgii bude prebiehať ďalšie farské kolo synody, na ktoré 

Vás všetkých pozývam. Synoda bude prebiehať každý druhý týždeň. 

Sviatosť zmierenia – v stredu a piatok je možnosť prijať sviatosť zmierenia pol 

hodiny pred liturgiou, teda o 17:00 hod. 

Kvetná nedeľa – budúcu nedeľu bude v Trnave sv. liturgia Jána Zlatoústeho 

v cirkevnoslovanskom jazyku. Po liturgii posvätíme bahniatka, bude aj myrovanie. 

Dary – Bohu známa osoba darovala na chrám 20 €. 

Zbierka na Charitu – dnešnú nedeľu je zbierka na Charitu. Piešťany budú mať túto 

zbierku budúci týždeň. 

Zvonček – v Trnave za mesiac marec bol spolu 538 €. 

Knižky – Hore srdcia sú na predaj v sakristii po 6 €. 

Kniha Pustovňa – o východnej duchovnosti je na predaj za 5  €. Výťažok z predaja 

bude použitý na podporu ľudí z Ukrajiny. 

Časopis Slovo – nové číslo je v sakristii. 

OZ Charis – môžete podporiť naše OZ svojimi percentami z dane.  

 

  

  



 

Gréckokatolícka cirkev Trnava 

Liturgický program 

Deň čas  Intencia kde 

 

Streda   

6. apríl 

 

17 30 

 

Liturgia vopred 

posvätených 

darov 

  
 

Kostol sv. 

Heleny 

 

Piatok   

8. apríl 

 

17 30 

 

Liturgia vopred 

posvätených 

darov 

  
 

Kostol sv. 

Heleny 

 

 

 

Kvetná nedeľa 

10. apríl 

 

 

07 30 

 

10 00 

 

 

Svätá liturgia 

 

 

 

Svätá liturgia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za farnosť 

 

Piešťany 

 

 

 

Kostol sv. 

Heleny 

Pre vnútornú potrebu farnosti vydáva : Gréckokatolícka cirkev, farnosť Trnava,  

M. Koperníka 32, 917 01 Trnava, o. Marián Sabol , farár, mobil 0915 926 606. 


