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Z posolstva Svätého Otca Františka na 25. svetový deň chorých  
Údiv nad tým, čo Boh koná:„Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný...“ (Lk 1, 49) 

Drahí bratia a sestry, 11. februára nastávajúceho roku sa bude v celej Cirkvi a zvlášť v Lurdoch 
sláviť 25. svetový deň chorých na tému: Údiv nad tým, čo Boh koná: „Veľké veci mi urobil ten, 
ktorý je mocný...“ (Lk 1, 49). Slávenie tohto dňa zaviedol Ján Pavol II. v roku 1992 a po prvý 
raz sa konalo práve v Lurdoch, 11. februára 1993. Tento deň je príležitosťou venovať osobitnú 
pozornosť situácii chorých a všeobecne, trpiacich; zároveň vyzýva tých, ktorí sa im venujú – 
počnúc ich príbuznými, zdravotníckymi pracovníkmi a dobrovoľníkmi – aby ďakovali za 
povolanie, ktoré prijali od Pána: sprevádzať chorých bratov a sestry. Každoročné slávenie 
tejto spomienky tiež dáva Cirkvi novú duchovnú silu čoraz lepšie uskutočňovať tú podstatnú 
časť jej misie, ktorou je služba tým najposlednejším – chorým, trpiacim, vylúčeným a 
odsunutým na okraj spoločnosti (porov. Ján Pavol II., motu proprio Dolentium hominum, 11. 
februára 1985, 1). Modlitby, slávenia Eucharistie a sviatosti pomazania chorých, spoločenstvo 
s chorými, bioetické a teologické študijné semináre, ktoré sa v týchto dňoch konajú v 
Lurdoch, ponúkajú nový, dôležitý príspevok k tejto službe. 
Už teraz sa v duchu nachádzam pri jaskyni v Massabielle, pred sochou Nepoškvrnenej Panny, 
ktorej ten, ktorý je mocný, urobil veľké veci na spásu ľudstva, a chcem vyjadriť svoju blízkosť 
všetkým vám, bratia a sestry, ktorí prežívate skúsenosť utrpenia, a tiež vašim rodinám. 
Zároveň vyslovujem svoje uznanie všetkým tým, ktorí – v rôznych úlohách a vo všetkých 
zdravotníckych štruktúrach po celom svete – odborne, zodpovedne a obetavo prispievajú k 
zmierneniu vášho utrpenia, vášmu vyliečeniu a každodennému pocitu zdravia. Chcel by som 
vás všetkých – chorých, trpiacich, lekárov, zdravotnícky personál, príbuzných, dobrovoľníkov 
– povzbudiť, aby ste uvažovali o Márii Uzdravení chorých, ktorá je zárukou nežnej Božej lásky 
ku každej ľudskej bytosti a vzorom odovzdania sa do jeho vôle. Kiež vo viere, živenej Božím 
slovom a sviatosťami, vždy nájdete silu milovať Boha a bratov, a to aj pri prežívaní choroby. 
Aj na nás, podobne ako na sv. Bernadetu, Mária pozorne hľadí. Pokorná dievčina z Lúrd 
hovorí, že Panna, ktorú nazýva „krásna pani“, na ňu hľadela tak, ako sa hľadí na osobu. Tieto 
jednoduché slová opisujú plnosť tohto vzťahu. Bernadeta – chudobná, nevzdelaná a chorá – 
cíti, že sa Mária na ňu pozerá ako na osobu. „Krásna pani“ s ňou hovorí s veľkou úctou, bez 
toho, aby ju ľutovala. To nám pripomína, že každý chorý vždy je a zostáva ľudskou bytosťou, a 
ako s takou s ním treba zaobchádzať. Chorí rovnako ako ľudia – s často vážnym – 
hendikepom, majú svoju neodňateľnú dôstojnosť a svoje poslanie v živote, a nikdy sa nestanú 
iba predmetmi, hoci sa aj niekedy zdajú úplne pasívni, v skutočnosti takými nikdy nie sú. 
  pokračovanie na 4. strane 
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pracovník. Prosme teda „Nepoškvrnené 
počatie“ o milosť, aby sme vždy dokázali 
nadviazať s chorým vzťah ako s osobou, 
ktorá síce potrebuje pomoc – a niekedy aj v 
tých najelementárnejších veciach – ale 
zároveň v sebe má svoj vlastný dar, o ktorý 
sa môže podeliť s druhými. 
Pri príležitosti 25. svetového dňa chorých 
znovu zdôrazňujem, že chcem byť svojou 
modlitbou a povzbudením nablízku lekárom, 
zdravotníkom, dobrovoľníkom i všetkým 
zasväteným osobám, ktoré sa venujú službe 
chorým a núdznym; cirkevným i svetským 
inštitúciám, ktoré v tejto oblasti pôsobia; a 
tiež rodinám, ktoré sa s láskou starajú o 
svojich chorých príbuzných. Všetkým želám, 
aby boli vždy radostnými znakmi Božej 
prítomnosti a lásky, nasledujúc žiarivé 
svedectvo toľkých Božích priateľov a 
priateliek, spomedzi ktorých spomeniem sv. 
Jána z Boha a sv. Kamila de Lellis, patrónov 
nemocníc a zdravotníkov, a sv. Matku Terezu 
z Kalkaty, misionárku Božej lásky. 
Bratia a sestry, my všetci – chorí, zdravotníci 
i dobrovoľníci – sa spoločne obráťme v 
modlitbe na Máriu, aby svojím materským 
príhovorom posilňovala a sprevádzala našu 
vieru. Od Krista, svojho Syna, nech nám na 
ceste uzdravovania i v zdraví vyprosí nádej, 
cit pre bratstvo a zodpovednosť, horlivosť za 
celkový ľudský rozvoj a radosť z vďačnosti 
zakaždým, keď nás Boh prekvapí svojou 
vernosťou a milosrdenstvom. 
Všetkých vás uisťujem o tom, že na vás 
neustále pamätám v modlitbe, a zo srdca 
vám udeľujem apoštolské požehnanie.  
 
František 

 

Sviatosť pomazania chorých: 
11. 2. pri svätých omšiach budeme 
vysluhovať sviatosť pomazania chorých.  
Pomazanie chorých sa môže vyslúžiť 
veriacemu, ktorý sa po dosiahnutí 
používania rozumu pre chorobu alebo 
starobu začína ocitať v nebezpečenstve 
smrti. 
- pred pomazaní chorých treba pristúpiť 
k sviatosti zmierenia    (nemusí to byť 
v deň prijatia sv. pomazania chorých) a  po 
prijatí pomazania chorých tiež pristúpiť 
k sv. prijímaniu. 
 
V pondelok 13. februára vás v rámci 100. 
výročia fatimských zjavení pozývame na 
púť k Márii do farnosti Fatimskej Panny 
Márie vo Vranove – Čemernom. Program 
začne večeradlom o 17,00 potom bude 
sviečkový sprievod a na záver sv. omša. 

 
Dokončenie z 1. strany 
Po tomto zážitku v jaskyni sa vďaka 
modlitbe mení Bernadetina slabosť na silu 
pomáhať druhým. Vďaka láske sa stáva 
schopnou obohatiť svojich blížnych a 
predovšetkým ponúknuť svoj život na spásu 
ľudstva. Fakt, že ju „krásna pani“ požiadala, 
aby sa modlila za hriešnikov, nám 
pripomína, že chorí a trpiaci nenosia v sebe 
len túžbu uzdraviť sa, ale aj túžbu viesť 
skutočný kresťanský život, a to až do tej 
miery, že ho obetujú, ako praví Kristovi 
misionárski učeníci. Bernadeta dostáva od 
Márie povolanie slúžiť chorým, má sa stať 
„milosrdnou sestrou“. Toto poslanie tak 
dokonale naplní, že sa stáva vzorom, ktorý 
môže nasledovať každý zdravotnícky 



 

 

 

 

Deň Čas Kostol Úmysel 

PONDELOK 13. február     féria 

  ČEMERNÉ Pozri oznamy 

UTOROK 14. február   féria     

 18.00 SOĽ + Ján, Zuzana, Helena 

STREDA 15. február   féria 

 18.00 HLINNÉ + Michal Značko 

 17.00 SOĽ + z rod Leškovej 

ŠTVRTOK 16. február     féria                     

 17.00 KOMÁRANY ZBP rod Monoková, Štefanková 

 18.00 JASTRABIE + Pavol, Ján, Jozef 

PIATOK 17. február    féria  

 
18.00 HLINNÉ + z rod Kalafovej 

18.00 SOĽ ZBP Ján Kaščák 

SOBOTA 18. február     féria 

 18.00 SOĽ + Mária, Štefan Demčák 

NEDEĽA 19. február      7. nedeľa v cezročnom období A              

 

9.00 HLINNÉ ZBP Anna Kalafová 75 rokov 

10.30 SOĽ Za farnosť 

9.15 KOMÁRANY ZBP Miroslava, Lukáš 

8.00 JASTRABIE ZBP deti a vnúčatá z rod Ján Hlad 

 

Deň Čas Kostol Úmysel 

PONDELOK 6.  február      Sv. Pavla Mikiho a spoloč., mučeníkov, spomienka 

 
18.00 HLINNÉ + Ján Hlad pohrebná 

18.00 SOĽ + Anna Kroková     pohrebná 

UTOROK 7. február     féria 

 18.00 SOĽ + z rod Kropkovej 

STREDA 8. február     féria 

 18.00 HLINNÉ ZBP Jozef Kandala s rod. 

 17.00 SOĽ + Andrej, Juraj 

ŠTVRTOK 9. február      féria 

 
17.00 JASTRABIE ZBP Anna 85 rokov 

18.00 KOMÁRANY + starí rodičia z rod Kandala, Urban 

PIATOK 10. február     Sv. Školastiky, panny, spomienka 

 
18.00 HLINNÉ ZBP Mária Košarová 

18.00 SOĽ + z rod Draveckej 

SOBOTA 11.  február    Preblahosl. Panny Márie Lurdskej, ľub.  spomienka 

Pomazanie 
chorých 

8.30 HLINNÉ + Emil, Michal, Júlia, Štefan 

9.45 SOĽ + Mária Voľanská 

8.30 KOMÁRANY + František 

9.45 JASTRABIE + z rod Bačišin, Sukovský 

NEDEĽA 12. február     6. nedeľa v cezročnom období A 

 

9.00 HLINNÉ ZBP Ján, Mária, Anna 

10.30 SOĽ ZBP Jozef 50 rokov 

8.00 KOMÁRANY ZBP Marián Ivan 

9.15 JASTRABIE ZBP Jakub 25 rokov 
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