
Pracovný list  sr. M. Faustína Zaťková, FDC 

21. november: Panna Mária Trnavská 

V barokovej mariánskej kaplnke pri Bazilike sv. 

Mikuláša v Trnave, ktorú v rokoch 1739 – 1741 dal 

postaviť arcibiskup Imrich Esterházy, sa nachádza 

milostivý obraz Panny Márie Trnavskej. 

Panna Mária Trnavská je kópiou obrazu z Kostola sv. 

Alexeja a sv. Bonifáca v Ríme. Predpokladá sa, že 

trnavskú kópiu dal počas štúdií vyhotoviť budúci 

kardinál František Forgáč. Po návrate v roku 1585 

umiestnil obraz v Bazilike sv. Mikuláša. 

Na obraze sa v roku 1663 objavili krvavé slzy. V tom 

čase Uhorsko ohrozovali Turci, ktorí však Trnavu 

nenapadli, hoci v jej okolí drancovali. Obraz trikrát 

slzil počas kuruckej vojny v roku 1708, a to 5. júla 

i 10. a 11. augusta. Vtedy bola ustanovená komisia, ktorá prípad slzenia vyšetrovala. 

Na základe výsledkov vyšetrovania ostrihomský arcibiskup Kristián August 19. decembra 

1708 schválil verejnú úctu obrazu Panny Márie Trnavskej. V roku 1710 v Trnave zúril mor. 

Keď zlyhali všetky ľudské prostriedky, bezmocní obyvatelia mesta na čele s magistrátom sa 

utiekali k Panne Márii. Slávnostným sľubom sa zaviazali po predchádzajúcom pôste sláviť 

sviatok Obetovania Panny Márie a slúžiť svätú omšu pred milostivým obrazom každú sobotu 

o 10:00 hodine. Vyhotovili o tom 

pamätnú listinu. Modlili sa, postili 

a 21. novembra 1710, na sviatok 

Obetovania Panny Márie, obraz 

vyniesli do ulíc. V ten deň mor 

zázračne prestal. 

Úcta k Panne Márii neskôr 

prechádzala obdobiami rozkvetu aj 

nezáujmu. Po rokoch útlmu úcta 

nanovo ožila v štyridsiatych rokoch 

dvadsiateho storočia, keď sa 

vytvorila nová tradícia novény (12. 

- 21. novembra) Dnes 

k milostivému obrazu prichádzajú 

veriaci, aby si vyprosovali Božiu 

pomoc a ďakovali za udelené 

milosti. 
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Tajnička s osemsmerovkou: 

ARCIBISKUP, BAROKO, BAZILIKA MINOR, 

CHRÁM, EVANJELIUM, FORGÁČ, HMLA, JEŽIŠ, 

KAZATELIA, KORUNA, KRVAVÝPOT, KÓPIA, 

KŇAZI, MATKABOŽIA, MESTO, MILOSTIVÝ, 

MLÁDEŽ, MODLITBY, NOVÉNA, OBETOVANIE, 

PANNAMÁRIA, POBOŽNOSŤ, PROSBY, PÚTE, 

RUŽENEC, RÍM, SLZY, SOBOTA, SPOVEĎ, 

SVÄTÝ, SĽUB, TRNAVA, TURCI, ULICE, VOJNY, 

ÚCTA, ŠTÚDIÁ 

Pomôž budúcemu kard. Františkovi Forgáčovi 

nájsť cestu ku obrazu Panny Márie: 

MATKA BOŽIA TRNAVSKÁ (pieseň) 

Matka Božia Trnavská, ó Panenka Mária,  

tys´ nad naším súžením horké slzy ronila. 

 U Boha nás zastávaj, v súžení nám pomáhaj. 

Matka Božia, Matka dobrá, naše slzy zotieraj. 

Pred tebou sa schádzame, ó, Panenka Mária, 

k tvojim nohám skladáme svoje žiale, súženia. 

U Boha nás zastávaj... 

 My ťa ctíme, ľúbime, ó, Panenka Mária, 

v tvoju pomoc veríme, veď si nám ju sľúbila. 

U Boha nás zastávaj... 

Ešte počuť nebolo, ó, Panenka Mária, 

kto sa k tebe utieka, žes´ ho nepotešila. 

U Boha nás zastávaj... 

Zarmútených potešíš, ó, Panenka Mária, 

vrúcne prosby vyslyšíš, naša nádej jediná. 

U Boha nás zastávaj... 

Vypros nám dar pokoja, ó, Panenka Mária,  

tvoje prosby u Boha rany sveta zahoja.     

U Boha nás zastávaj...  


