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Hľadá sa pravda
Kam som ho len dal? Hľadám ho už týždeň. V krabiciach v kancelárii, v obývačke,
aj v garáži aj v suteréne. Niekde som založil starý router a musím ho vrátiť. Vidím ho
všade a nikde ho neviem nájsť. Či zostal v Telgárte?
Podobne je to s PRAVDOU. Túžim ju poznať, vedieť čo je pravda. Hľadám ju.
Keby len ja. Mám pocit že všetci. Len v tom množstve informácií ju nejako ťažko nájsť.
Unikol koronavírus z laboratória, či vznikol prirodzene v prírode? Vakcína pomáha, alebo
má opačný účinok? Je lepšie byť v NATO alebo radšej neutralita? Ako naozaj pomôcť
nenarodeným deťom? Sú kresťania pomocou pre spoločnosť, či príčinou jej zaostávania?
Máme právo podporovať Ukrajinu, alebo sa do toho nemáme miešať? Kradne na
Slovensku terajšia či bývalé vlády? Sú dobrí/zlí Rusi, Američania, Číňania, Nemci....
Dostávam takéto a podobné otázky už roky. Lepšie povedané, často za mnou
prichádzajú ľudia so svojím videním sveta a chcú si ho potvrdiť. Dostať takú pečiatku,
štempeľ. Že je to OK, že dobre rozmýšľajú a ich postoj je správny. Že kňaz s tým súhlasí.
A možno aj Boh to tak vidí.
Raz za mnou prišiel známy, ktorý „zakladal“ politickú stranu. S predstavou, že keď
oznámi vznik novej kresťanskej strany, ktorá samozrejme bude spĺňať všetky kritériá
pravovernosti, tak ju bude voliť veľké množstvo ľudí a získa aj voličov iných
kresťanských strán. Vypočul som ho a povedal som mu, že to tak nebude. Že má
romantické predstavy o politike aj voličoch. Ale najmä, že sa na túto úlohu vôbec nehodí.
Odišiel nahnevaný. Veľmi nahnevaný. Odvtedy som ho nevidel. Pravda je niekedy krutá,
niekedy bolí. Nie vždy sa nám hodí. Ježiš hovorí: „Ja som cesta, pravda a život. Nik
nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“
Preto sa Ťa chcem opýtať – kde hľadáš pravdu? Na sociálnych sieťach, na
webových stránkach od Paľa a Joža, ktorí predvčerom skončili s brigádou na píle a teraz
sa stali odborníkmi na ..... (doplň čo chceš). A chceš ju naozaj nájsť, alebo si len chceš

potvrdiť svoje presvedčenie? Aj Sväté písmo sa dá ľahko zneužiť – vyberiem z neho citát,
ktorý sa mi hodí, bez ohľadu na celé posolstvo evanjelia.
Tak kde je pravda? Ježiš pred Pilátom povedal: „Ja som sa na to narodil a na to
som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj
hlas.“ Aj našou úlohou je vydať svedectvo pravde. Hľadať ju, premýšľať, kriticky
vyhodnocovať. Premyslieť čo hovoríme, či píšeme. A v pokore nepovažovať svoj rozum
za najlepší. Pozývam k pokore, múdrosti a rozvahe. Ale aj k láske, ohľaduplnosti, úcte
a empatii. A viete čo? Možno s tým skúsme začať doma, v práci a medzi blízkymi. Až
potom riešme všetky celosvetové problémy.
o. Marián

Gréckokatolícka cirkev svätého apoštola a evanjelistu
Lukáša – rímskokatolícky kostol svätej Heleny

Liturgický program
Deň

Intencia

Kde

Utorok
26. apríl

17

30

Svätá liturgia

+ Florián

Kostol sv.
Heleny

Štvrtok
28. apríl

17 30

Svätá liturgia

+ Mária

Kostol sv.
Heleny

10 00

Svätá liturgia

Za farské
spoločenstvo

Kostol sv.
Heleny

Nedeľa
o myronosičkách
1. máj

-

čas

OZ Charis Trnava – môžete podporiť naše OZ svojimi percentami z dane.
Použite, prosím, nové tlačivo.

-

Pri Božom hrobe sa nazberalo 154 eur.

-

Sú voľné úmysly na liturgie v mesiaci máj.

-

Sviatosť zmierenia – v utorok a štvrtok je možnosť prijať sviatosť zmierenia pol
hodiny pred liturgiou, teda o 17:00 hod.

-

Rodiny detí, ktorí idú na prvú sv. spoveď, majú stretnutie v nedeľu
po sv. liturgii.

Gréckokatolícka cirkev svätého apoštola a evanjelistu
Lukáša – rímskokatolícky kostol svätej Heleny

Liturgický program
Deň

čas

Intencia

kde

Utorok
3. máj

17 30

Svätá liturgia

Kostol sv.
Heleny

Štvrtok
5. máj

17 30

Svätá liturgia

Kostol sv.
Heleny

30

Svätá liturgia

10 00

Svätá liturgia

Nedeľa
o porazenom
8. máj

07

Piešťany

za farnosť

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.

-

V pondelok večer bude na fare večiereň o 18:30 hod.

-

Budúcu nedeľu bude zbierka na Seminár.

-

Synoda – vo štvrtok po liturgii bude prebiehať ďalšie farské kolo synody, na
ktoré Vás všetkých pozývam. Synoda bude prebiehať každý druhý týždeň.

-

Sviatosť zmierenia – v utorok a štvrtok je možnosť prijať sviatosť zmierenia pol
hodiny pred liturgiou, teda o 17:00 hod.

-

Rodiny detí, ktorí idú na prvú sv. spoveď, majú stretnutie v nedeľu po sv.
liturgii.

