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Vaša Excelencia, pán biskup Orosch,
my, dolu podpísaní veriaci z trnavských farností, považujeme za svoju
kresťanskú povinnosť dať Vám na vedomie naše veľké prekvapenie a sklamanie
nad Vaším rozhodnutím preložiť nášho dekana ThLic. Marcela Kubinca, PhD.
najprv do Leopoldova a krátko nato na malú faru v Šoporni. Neradi by sme za
týmto rozhodnutím videli návrat totalitných praktík do cirkvi, kedy sa z dobrých
kňazov stávali nedobrovoľní pútnici putujúci z fary na faru, len aby sa im
zabránilo získať ďalšie ovečky do Božieho košiara.
Nepamätáme si, že by v novodobej histórii Trnavy bol po takej krátkej dobe
pôsobenia preložený dekan, a navyše bez verejnosti známych závažných
dôvodov. Preto sa Vás otvorene pýtame, či je naozaj nevyhnutné preložiť
dekana Marcela Kubinca, či je práve on povolaný záchranca malej dedinskej
fary v Šoporni. Nie je múdrejšie a správnejšie, aby mu bola ponechaná možnosť
pokračovať v už v rozbehnutých projektoch a aktivitách pre dobro celej farnosti
a farníkov?
Nemožno v tejto súvislosti nespomenúť aspoň niektoré záslužné aktivity pána
dekana, ktoré výrazne prispeli k materiálnemu aj duchovnému rastu celej
farnosti. Bol prvý z kňazov v Trnave, ktorý sa rozhodol pokračovať v nádhernej
celoeurópskej akcii Noc kostolov, prvý, ktorý otvoril brány fary rodičom
s postihnutými deťmi, spomíname na Fatimské soboty počas Roka Panny Márie
Trnavskej, kedy veriaci z rôznych farností našej diecézy prichádzali do Baziliky
k našej Trnavskej Matke, aby si ju uctili a na istý čas priniesli do svojej farnosti
kópiu zázračného obrazu, ktorú dal vyhotoviť, jeho zásluhou bola vydaná

hodnotná, obdivuhodná kniha o našej bazilike, všetci vieme, koľko úsilia a času
venoval vybudovaniu pastoračného centra na Prednádraží. A mohli by sme vo
vymenúvaní jeho aktivít, o ktorých určite viete, pokračovať.
Chápeme, že preloženie dekana nie je ľahké rozhodnutie a práve preto sa Vás,
Excelencia, pýtame, či ste pri svojom rozhodnutí naozaj položili na misky váh
spravodlivosti všetky dobré činy pána dekana Marcela Kubinca a jeho zásluhy
o šírenie Božieho slova, lásky a pokoja v našej farnosti, a či ste naozaj
svedomite a citlivo zvážili aj pravdepodobné negatívne následky jeho
preloženia. Pána dekana Kubinca si veľmi vážime a sme presvedčení, že naša
podpora mu právom patri.
Všetci sme len slabí a omylní ľudia. Veľký dar od nášho Pána a Ducha Svätého je
pokora, v ktorej si dokážeme priznať svoje slabosti a pochybenia a včas ich
napraviť, aby sme sa vyhli spôsobeniu krivdy, čo i tomu najmenšiemu z nás.
Veríme, pán biskup Orosch, že naše slová Vám nezostanú ľahostajné, že si
nájdu cestu k Vášmu srdcu a znovu s láskou k pravde prehodnotíte a dôkladne
zvážite správnosť svojho rozhodnutia. Veľmi si želáme, aby Vaše rozhodnutie
bolo pre dobro veriacich Trnavy a pre šírenie pokoja a lásky v celom meste,
čomu veľmi prispel práve náš pán dekan Marcel Kubinec.
S úctou a vierou v Spravodlivosť a Pravdu dolu podpísaní veriaci:

