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„Témou tohoročného Svetového

dňa chorých sú slová, ktoré Ježiš, vyzdvih-

nutý na kríži, adresoval svojej matke Márii

a Jánovi: „,Hľa, tvoj syn!... Hľa, tvoja matka!ʻ

A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe“

(Jn 19,26–27).“ Svätý otec František vo svo-

jom liste vyzdvihuje históriu obetavosti

a lásky Cirkvi voči trpiacim a chorým, čím

obnovuje Cirkev svoje materské povolanie,

ktoré jej Ježiš zveril. 

,Hľa, tvoj syn!... 
Hľa, tvoja matka!ʻ

Musíme nahliadnuť „do minulosti

najmä preto, aby sme sa ňou obohatili“ píše

Svätý otec. „Máme si brať príklad z obeta-

vosti mnohých zakladateľov inštitútov, ktorí

slúžili chorým až po úplné sebaobetovanie...

Toto dedičstvo minulosti nám pomáha dobre

si naplánovať budúcnosť,“ „chrániť sa pred

rizikom firemnej mentalite,“ kde by „chorý bol

rešpektovaný ako osoba s vlastnou dôstoj-

nosťou a aby bol vždy centrom liečebného

procesu.“ 

Ako Ježišovi učeníci, máme napo-

dobňovať nášho Pána, koho „Srdce je otvo-

rené pre všetkých bez výnimky.“ Naša

služba ku chorým, má reflektovať postoj

Ježiša Krista, ktorý „všetkým priniesol milo-

srdenstvo a odpustenie, a chorým aj fyzické

uzdravenie – znak plnosti života v Božom

kráľovstve.“ Je to niekedy náročná služba,

ale nie sme v tom sami: „Ježiš zanechal

Cirkvi ako dar svoju uzdravujúcu moc“

a ako Božie deti máme na nej všetci podiel.  

Svätý otec František veľmi vyzdvi-

huje obetavosť tých, ktorí sa starajú

o svojich chorých: „nesmieme zabudnúť ani

na nežnú lásku a vytrvalosť, s ktorou sa

mnohé rodiny starajú o svoje deti; rodičov či

iných príbuzných, ktorí sú chronicky chorí

alebo majú vážne postihnutie. Ošetrovanie

chorých v rodinách je mimoriadnym svedec-

tvom lásky k človeku a treba ho podporovať

náležitým uznaním i adekvátnymi politickými

opatreniami.“ 

Takouto formou služby druhému,

človek sa priamo spája s celou Cirkvou,

ktorá spolu s Máriou prežíva bolesť pod

krížom nášho Spasiteľa. Často krát, práve

pod týmto krížom, kde prežívame utrpenie,

choroby a naše bolesti, naozaj chápeme

„Ježišovu slávu a lásku až do krajnosti.“ 

Na konci svojho listu, Svätý otec

František zveruje všetkých chorých do opa-

tery našej nebeskej Matky Márie a udeľuje

zo srdca „všetkým chorým, zdravotníckym

pracovníkom i dobrovoľníkom“ svoje apoš-

tolské požehnanie. 
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Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2018

Drahí bratia a sestry, znova sa blíži Pánova Veľká noc! Nato, aby sme sa na ňu

dobre pripravili, nám Božia prozreteľnosť každý rok ponúka štyridsaťdenné Pôstne obdobie

ako „sviatostný znak nášho obrátenia“. V ňom sa ohlasuje a uskutočňuje možnosť návratu

k Pánovi celým srdcom a celým životom. Aj tento rok by som chcel svojím posolstvom po-

môcť celej Cirkvi prežívať tento čas milosti v radosti a pravde. Nechám sa pritom inšpirovať

Ježišovými slovami z Evanjelia podľa Matúša: „A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých

vychladne láska“ (Mt 24,12). Táto veta sa nachádza v rozhovore o konci sveta situovanom

na Olivovú horu v Jeruzaleme – práve tam, kde sa začne Pánovo utrpenie. Ježiš v odpovedi

na otázku učeníkov ohlasuje veľké súženie a opisuje situáciu, v ktorej sa môže ocitnúť spo-

ločenstvo veriacich: uprostred bolestných udalostí vystúpia falošní proroci a mnohých

zvedú, takže bude hroziť, že v srdciach vychladne láska, ktorá je jadrom celého evanjelia.

Keď počúvame tento úryvok, pýtame sa: aké podoby môžu nadobúdať falošní proroci? Môžu

byť ako „zaklínači hadov“, využívajúci ľudské emócie, aby z ľudí spravili otrokov a priviedli

ich tam, kde chcú. Koľko Božích detí je priťahovaných lákadlami momentálneho potešenia,

ktoré si mýlia so šťastím! Koľko mužov a žien žije akoby v okúzlení leskom peňazí, ktoré

ich v skutočnosti robia otrokmi zisku alebo malicherných záujmov! Koľkí žijú v domnienke,

že si vystačia sami, až sa napokon stanú obeťami osamelosti! Ďalší falošní proroci sú „šar-

latáni“, ktorí ponúkajú jednoduché a rýchle riešenia na utrpenie; prostriedky, ktoré sa na-

pokon ukážu ako úplne neúčinné: koľkým mladým sa ponúka ako „všeliek“ droga či postoj

„použi a zahoď“, alebo ľahká, no nečestná možnosť zárobku! Koľkí sú v zajatí totálne „vir-

tuálneho“ života, v ktorom sa vzťahy zdajú oveľa jednoduchšie a rýchlejšie, aby sa potom

tragicky ukázali ako nezmyselné! Títo podvodníci ponúkajú bezcenné veci a oberajú o to,

čo je cenné: dôstojnosť, slobodu a schopnosť milovať. Cirkev, naša matka a učiteľka, nám

v tomto pôstnom čase spolu s niekedy trpkou medicínou pravdy ponúka aj sladký liek mod-

litby, dávania almužny a pôstu. Ak venujeme viac času modlitbe, umožníme nášmu srdcu

odhaliť skryté lži, ktorými klameme seba samých, aby sme mohli konečne hľadať útechu

v Bohu.  Dávanie almužny nás zasa oslobodzuje od chamtivosti a pomáha nám odhaliť,

že druhý je mojím bratom: to, čo vlastním, nikdy nie je iba moje. Ako veľmi by som si želal,

aby sme ako kresťania nasledovali príklad apoštolov a videli v možnosti podeliť sa s druhými

o to, čo máme, konkrétne svedectvo o spoločenstve prežívanom v Cirkvi. Pozývam predo-

všetkým všetkých členov Cirkvi, aby sa horlivo vydali na cestu Pôstnym obdobím za pomoci

dávania almužny, pôstu a modlitby. Ak sa nám niekedy zdá, že v mnohých srdciach láska

chladne, nikdy tomu tak nie je v Božom Srdci! On nám daruje vždy novú možnosť, aby sme

znovu začali milovať. Zo srdca vám žehnám a modlím sa za vás. Nezabudnite sa modliť

za mňa. Pápež František 

Zdroj: www.kbs.sk (krátené)



1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli pro-
síme rodiny zajacovú, Vaverčákovú a Polaščí-
kovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí
upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovali dve Bohu známe
rodiny po 50,- €. Pán Boh zaplať za milodary. 

3. Dnes je svetový deň chorých. Sviatosť poma-
zania chorých sa bude udeľovať v našom farskom
kostole v pondelok pri večernej sv. omši a na filiálke
dlhé v piatok pri sv. omši. K sviatosti pomazania
pristúpia tí, ktorí neboli teraz počas misií, alebo tí,
ktorým sa zdravotný stav zhoršil. 

3. V utorok popoludní od 15.00 hod. do večernej
sv. omše bude vo farskom kostole zmierna poklona
Sviatosti Oltárnej na konci fašiangov. Začne modlit-
bou Korunky Božieho milosrdenstva. Pozývame vás
k modlitbe.

4. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické
stretnutie v katechetickej miestnosti.

5. V stredu je Popolcová streda. Tento deň
je dňom pokánia v celej cirkvi. Zároveň je prísny
pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu (Môžeme
sa najesť len raz za deň dosýta, okrem toho dva krát
za deň niečo menšie zajesť). Popolec budeme ude-
ľovať pri všetkých sv. omšiach. Stredou sa začína
40-dňové pôstne obdobie.

6. Z dôvodu Popolcovej stredy, sv. omša za účasti
detí sa posúva na štvrtok večer 15. februára –
téma č. 21: Nikodém a znovu sa narodiť (Jn 3,1-21).

7. Pobožnosť krížovej cesty vo FarSkOM kOS-
TOLe bude v pôste – každú stredu (modlia sa
deti) a piatok (modlia sa birmovanci) o 17.30, v ne-
deľu o 14.30. Zároveň prosíme tých, ktorí by sa
chceli zapojiť do modlitieb Krížovej cesty prednáša-
ním zastavení (najmä nových lektorov), aby sa pri-
hlásili v sakristii. Na FILIÁLke dLHÉ pol hodinu
pred sv. omšou v piatok a o 13.45 v nedeľu.

8. Na budúcu nedeľu – 1. Pôstnu, sa uskutoční vo
všetkých kostoloch našej arcidiecézy zbierka na
charitu. Pán Boh zaplať vopred za milodary na
tento cieľ.

SVäTý VaLeNTíN, 
BISkUP a MUČeNík

Pôvod mena : lat. valens – mocný,

silný, zdravý. Valentín spravoval v 3. storočí

diecézu v Terni v Umbrii. Počas svojho pôso-

benia údajne napriek zákazu sobášil mladé

páry. Pri prenasledovaní kresťanov zomrel

mučeníckou smrťou okolo r. 268. Jeho úcta

sa dostala do Ríma už v 4. storočí. Biskupove

pozostatky boli dočasne uložené vo Valentíno-

vej bazilike na Via Flaminia. 

Valentín bol veľakrát zamieňaný

s inými nositeľmi tohto mena. V stredoveku bol

vzývaný ako orodovník počas ťažkých chorôb,

zvlášť nervových a epilepsie. V románskych

krajinách, v Anglicku a Spojených štátoch bol

zvolený za patróna zamilovaných. V mnohých

krajinách sveta sa 14. februára darujú

zo strany mužov kvety ako dôkaz lásky.

Korene tohto zvyku siahajú do ďalekej minu-

losti. V starom Ríme sa 14. februára slávil deň

bohyne Juno, ktorá bola považovaná

za ochrankyňu manželstva a rodiny. Ženám

v rodine sa v tento deň darovali kvety.

V obchodníckych mestách sa cechy moreplav-

cov, kupcov, remeselníkov a iné bratstvá

14. februára schádzali na spoločné priateľské

posedenie. 

Je patrónom mládeže, cestujúcich

a včelárov. V ikonografii je zobrazený ako kňaz

v ornáte, s kalichom v ľavej ruke a s mečom

v pravej, tiež v oblečení biskupa, ktorý uzdra-

vuje chlapca z padúcnice. Na Slovensku je

jeho zobrazenie zriedkavé. Socha tohto svätca

sa nachádza vo farskom kostole v Novákoch. 

Lucia Horná

Liturgický program na 6. týždeň cez rok

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne

VT dlhé 18.00 18.00
(pomazanie chorých)

9.30

rod. oblasť 17.00 11.00

deň LITUrgIcký deň ČaS ÚMYSLY

Po
12. 2.

FÉrIa
(Jak 1,1-11; Ž 119; Mk 8,11-13)

6.30

18.00

+ Jozef

ZBP Janka, Ján, Janík
pomazanie chorých

Ut

13. 2.

FÉrIa
(Jak 1,12-18; Ž 94; Mk 8,14-21)

6.30

18.00

+ členovia BSR

+ Margita, Štefan

St

14. 2.

POPOLcOVÁ STreda
(Joel 2,12-18; Ž 51; 2Kor 5,20-6,2; 

Mt 6,1-6.16-18)

6.30

18.00

Za uzdravenie 
a Božiu pomoc pre Danku

+ Vierka, Kvetoslava, Mikuláš

Št

15. 2.

ŠTVrTOk 

PO POPOLcOVeJ STrede 

(Dt 30,15-20; Ž 1; Lk 9,22-25)

6.30

18.00

+ Juraj, Helena

ZBP Mária, Pavol, Peter 
/sv. omša za účasti detí

Pi

16. 2.

PIaTOk 

PO POPOLcOVeJ STrede 

(Iz 58,1-9; Ž 51; Mt 9,14-15)

6.30

18.00

+ Štefan, Alžbeta, Ján

ZBP a pomoc pre rodinu

/sv. omša birmovanci a mladí

So

17. 2.

SOBOTa 

PO POPOLcOVeJ STrede 

(Iz 58,9-14; Ž 86; Lk 5,27-32)

7.00

18.00

Poďakovanie za 50.rokov –
Terézia

+ Ladislav

Ne

18. 2.

PrVÁ PÔSTNa Nedeľa B

(Gn 9,8-15; Ž 25; 1Pt 3,18-22; Mk
1,12-15)

8.00

9.30

11.00

18.30

ZBP Valéria s rodinou

ZBP Mária – 80.rokov života

Na úmysel

+ Ján, Anna

Nedeľa  18. 2. 2018 8.00 9.30 11.00 18.30

Sobota  Chytra
Sabolová

Chytra
Sabolová

Sztraka
Sztraková

Gazda
Gazdová

Josipčuk
Antolíková

Lektori na budúcu nedeľu:

Oznamy Svätec týždňa




