
Modlitbové stretnutie k Trnavskej Panne Márii 
spojené s prosbou o pomoc pri hľadaní  pravdy  vo veci  
odvolaného trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka 
 

 
 
V týchto dňoch slávime tradičnú Novénu ku cti Trnavskej Panny Márie. Modlíme sa k našej 
Nebeskej Matke a prosíme ju o pomoc. Od vlaňajška pribudla k našim prosbám prosba za nášho 
arcibiskupa Róberta Bezáka, ktorého odvolanie je pre nás bolestné a nepochopiteľné.   
 
Keď v roku 1710 v časoch moru Trnavčania prosili Pannu Máriu  o jeho zastavenie, mor skutočne 
prestal. V roku 1663 v časoch tureckého drancovania po tom, čo sa na obraze Panny Márie Trnavskej 
objavili krvavé slzy, Trnavu turecké vojská napriek bezprostrednej blízkosti obišli.  Obyvatelia 
Trnavy boli a sú presvedčení, že sa tak stalo na príhovor Trnavskej Matky. Tak isto prosíme 
Trnavskú Pannu Máriu teraz, aby orodovala u svojho Syna a vyprosila  obnovenie pokoja v našom 
meste a v našej krajine tým, že sa vyjaví pravda o okolnostiach odvolania arcibiskupa Róberta 
Bezáka. Prosíme Trnavskú Pannu Máriu, ktorá vidí smútok pozemskej matky arcibiskupa Bezáka 
a smútok nás veriacich, aby do sŕdc všetkých, ktorí by mohli v tejto veci niečo urobiť, vošla odvaha 
urobiť, čo je potrebné  a aby láska sa pre nás stala dôležitejšou ako formálna poslušnosť.   
 
Je smelé prosiť Ťa aj teraz o zázrak, drahá Matka?  Ty vidíš náš smútok, vidíš naše úmysly, vieš, že 
milujeme Cirkev a máme úctu k Svätému Otcovi.  Prihovor sa, aby každý z nás (biskupi, kňazi, 
rehoľníci, rehoľnice a my všetci ostatní) vedel, čo má urobiť, aby sme napravili, ak  sme urobili 
niečo nesprávne, aby sme povedali pravdu, ak sme niečo zamlčali.  
 
Pozývame všetkých, ktorí sa chcú pripojiť k modlitbe k Trnavskej Panne Márii za arcibiskupa 
Róberta Bezáka, ktorí chcú očistiť jeho meno, ktorí veria, že úprimná modlitba zmôže veľa a  
ktorí nestrácajú nádej, že pravda vyjde najavo, aby nedeľu 17.11.2013 prišli na Námestie sv. 
Mikuláša. Stretneme sa v čase od 9,00 – 9,15 pred bazilikou (s fotografiami a transparentmi).  
Svätá omša začína o 9,30 hod. ( bude vysielaná v priamom prenose na STV2). Tých, ktorí sa 
zúčastnia na sv. omši,  prosíme, aby po sv. prijímaní vyšli z kostola, a spojili sa pred kostolom 
(na námestí Sv. Mikuláša) s tými, ktorí sa do kostola nedostanú (cca o 10,30 hod.).  Spolu sa 
sústredíme na jednom mieste a dohodneme „réžiu“ tak, aby sme sa pred prechádzajúcou 
procesiou viditeľne prezentovali. Srdečne vítaní sú aj veriaci mimo Trnavy, veď vec, za ktorú 
sa modlíme, presahuje hranice našej diecézy, aj hranice našej krajiny.   
 
Doporučená výbava: fotografie ARB, plagátiky, transparenty 
Povinná výbava:       túžba po pravde a spravodlivosti, viera v silu modlitby, odhodlanie vytrvalo   
                                  prosiť a hľadať pre ARB  cestu k Svätému Otcovi  


