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Z POSOLSTVA PÁPEŽA FRANTIŠKA CHORÝM 
Sv. Ján Pavol II. zaviedol slávenie svetového dňa chorých, aby 
zvýšil našu citlivosť voči chorým a tým, ktorí sa o nich starajú. 
Tohoročná téma „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ 
(Lk 6,36), nás pozýva obrátiť pohľad na Boha, ktorý je bohatý 
na milosrdenstvo, a ktorý vždy hľadí na svoje deti s otcovskou 
láskou, aj keď sa od neho vzdialili. Božie milosrdenstvo má v 
sebe rozmer otcovstva, aj materstva, pričom nám túži darovať 
nový život v Duchu Svätom. Najvyšším svedectvom Otcovej 
milosrdnej lásky k chorým je jeho Syn. Koľkokrát nám evanjeliá 
hovoria o stretnutiach Ježiša s chorými. Ježiš im venoval 
mimoriadnu pozornosť, a aj apoštolov poslal hlásať evanjelium 

a uzdravovať chorých. Človek v chorobe zažíva krehkosť a utrpenie, jeho srdce oťažie, 
rastie strach, množia sa otázky o zmysle všetkého, čo sa deje. Mnohí chorí v čase pandémie 
zažili osamelosť, hoci sa o nich starali obetaví zdravotníci. Boli ďaleko od svojich najbližších 
a najdôležitejších osôb v ich živote. Ježišova výzva byť milosrdní ako Otec, nadobúda 
mimoriadny význam u zdravotníkov, ktorí darujú trpiacim svoj vzácny čas. Dobrorečíme 
Pánovi za pokrok, ktorý dosiahla medicínska veda v prospech chorých. Nesmieme však 
zabúdať na jedinečnosť každého chorého, s jeho dôstojnosťou i slabosťou. Chorý je vždy 
dôležitejší ako jeho choroba, a preto nesmieme zanedbávať vypočutie pacienta, jeho 
príbeh, úzkosť i obavy. Aj keď uzdravenie nie je možné, vždy je možné starať sa o chorého, 
utešovať ho, dať mu pocítiť blízkosť a náš záujem. Mnohí v dejinách Cirkvi, milosrdní ako 
Otec, spájali ohlasovanie evanjelia s budovaním nemocníc, kliník a opatrovateľských 
centier. Sú to vzácne diela konkrétnej podoby kresťanskej lásky, cez ktoré sa svedectvo 
učeníkov stáva vierohodnejším. Katolícke zdravotné zariadenia predstavujú vzácny poklad, 
ktorý treba chrániť i podporovať, veď v dejinách Cirkvi boli nablízku chorým a chudobným 
v situáciách, keď sa na nich najviac zabúdalo. Postupne sa aj pastorácia v zdravotníctve 
čoraz viac chápe ako nenahraditeľná služba. Ak najhoršia diskriminácia chudobných –  
a chorí sú chudobní, lebo im chýba zdravie – je v nedostatku duchovnej pozornosti, 
musíme im ponúknuť Božiu blízkosť, jeho požehnanie, Božie slovo, vyslúženie sviatostí a 
cestu dozrievania vo viere. Nie je to úlohou len niektorých, ale všetkých. Výzvu 
navštevovať chorých adresoval Kristus všetkým učeníkom. Koľkí chorí a starí ľudia čakajú, 
že ich niekto navštívi! Služba utešovania je úlohou každého pokrsteného, ktorý má na 
pamäti Ježišove slová: „Bol som chorý a navštívili ste ma“ (Mt 25,36). Všetkých chorých a 
ich rodiny zverujem do orodovania Panny Márie – Uzdravenia chorých. Nech nájdu zmysel, 
útechu a dôveru v spojení s Kristom, ktorý na seba berie bolesť sveta.  
 

      Nič nás nerobí podobnejšími Pánovi ako utrpenie.     sv. Ján Mária Vianney  
 



 

1. Zápis úmyslov na mesiac marec začne v pondelok 7.2. po sv. omšiach a v čase kancelárie. 
Okrúhle životné jubileá a 1. výročie úmrtia môžete nahlásiť skôr, v týždni pred termínom.  

2. Ďakujeme za milodary na podporu: pastorácie mládeže v arcidiecéze zbierkou dňa 16.1. 
v sume 1 115 € a fondu Arcibiskupského úradu zvončekom z omší 23.1. v sume 815 €. 

3. Nový obraz sv. Košických mučeníkov vyobrazených s Košickou katedrálou daroval našej 
farnosti maliar pán Vlado Semančík. Umiestnili sme ho pod chórom pri hlavnom vstupe.  

4. Našich prvopiatkárov navštívime doma v najbližší prvý piatok 4.2. Začíname od 8:30.   
5. Na sviatok Obetovania Pána 2.2. požehnáme v úvode sv. omše sviece „hromnice“, ktoré 

si aj vy môžete priniesť do kostola. V tento deň slávime aj 26. svetový deň Zasväteného 
života, keď sme pozvaní modliť sa a ďakovať Bohu, za dar i službu zasvätených osôb, 
rehoľníkov a rehoľníc. Nezabúdame, ani na našu Materskú školu Kráľovnej pokoja, ktorá 
práve v tento deň oslavuje 18. narodeniny od svojho vzniku a srdečne blahoželáme.  

6. Požehnanie hrdiel v deň spomienky sv. Blažeja 3.2. udelíme spoločne pri každej sv. omši.  
7. Predkrstná náuka v mesiaci február je plánovaná v dňoch 11.2. a 25.2. o 17:00 na fare.  
8. BIRMOVANCI: Prosíme našich birmovancov, aby sa čo najskôr zaregistrovali na kurz Alfa, 

ktorý bude prebiehať online. Pozostáva z 10 stretnutí a začne v piatok 4.2.2022 o 19:45. 
Pri registrácii je potrebné uviesť „som birmovanec S3“ (sídlisko 3) a do poznámky uviesť 
meno vedúceho/animátora skupinky. Registráciahttps://maranathapo.sk/udalosti/33/ 

9. Pomazanie chorých a starých na sviatok Panny Márie Lurdskej 11.2. bude pri sv. omši 
o 8:00 hodine pri zachovaní opatrení. Sviatosť máme prijať v stave milosti posväcujúcej, 
preto je vhodné predtým sa vyspovedať. Môžete tak urobiť pred spomínanou sv. omšou 
alebo aj skôr, napríklad pred prvým piatkom.  

 

SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH nie je iba pre zomierajúcich. Mnohí ju nesprávne chápu 
ako „posledné pomazanie“ pred smrťou a preto jej prijatie odkladajú. Pritom je vhodné ju 
prijať, keď príde do života vážna choroba, slabosť staroby alebo pred ťažkou operáciou, bez 
ohľadu na vek. Udeľuje sa pomazaním na čele a na rukách posväteným olejom, pričom sa 
hovorí: „Skrze toto sväté pomazanie a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha 
milosťou Ducha Svätého. Amen. A oslobodeného (nú) od hriechov nech ťa spasí a milostivo 
posilní. Amen.“ Pomazanie chorých dáva posilu, pokoj a odvahu na premáhanie kríža, zároveň 
obnovuje dôveru v Boha a posilňuje proti pokušeniam, malomyseľnosti a úzkosti pred 
smrťou. Chce priviesť chorého k uzdraveniu duše, ale aj tela, ak je to Božia vôľa. Tým, čo 
opúšťajú tento život, Cirkev poskytuje okrem pomazania chorých aj Eucharistiu ako viatikum 
(pokrm na cestu). Ak je chorý v bezvedomí, môže mu kňaz vyslúžiť sviatosť podmienečne. No 
ak by ten človek nebol veriaci, alebo by nesúhlasil s jej prijatím, keby bol pri vedomí, alebo by 
odmietol ľutovať svoje hriechy, tak mu táto sviatosť neosoží. Sviatosť pomazania chorých sa 
neudeľuje po smrti človeka. Preto je potrebné volať kňaza k chorému včas a nevyčkávať. 

      Slovensko 1991 2001 2011 2021 

ŠTATISTICKÉ 
ÚDAJE 

zo sčítania 
obyvateľov 

2021 

Rímskokatolícka cirkev 60,43 68,93 62,02 55,8 

Gréckokatolícka cirkev 3,39 4,09 3,83 4 

Evanjelická a.v. 6,19 6,93 5,86 5,3 

Pravoslávna cirkev 0,7 0,94 0,91 0,93 

bez vyznania 9,8 12,96 13,44 23,8 

https://maranathapo.sk/udalosti/33/


PO 
31.1. 

sv. Ján Bosco 
kňaz 

6:15  pohrebná + Jaroslav (pohreb 5.1.) 

8:00 ZBP Marta s rodinou 

18:00 K väčšej úcte Ducha Svätého 

UT 
1.2. 

 

6:15  pohrebná + František (pohreb 5.1.) 

8:00 + Anna, Andrej 

18:00 ZBP Milan s rodinou 

ST 
2.2. 

OBETOVANIE PÁNA 
(Hromnice) 

6:15 + František 
požehnanie 

SVIEC 
8:00 + Mária 

18:00 ZBP Júlia – 30 r. života 

ŠT 
3.2. 

sv. Blažej  
biskup a mučeník 

6:15  pohrebná + Silvia (pohreb 10.1.) 
požehnanie 

HRDIEL 
8:00 + Andrej 

18:00 + Ladislav (1. výročie) 

PI 
4.2. 

prvý piatok 

6:15  pohrebná  + Miroslav (pohreb 12.1.) 

8:00 ZBP Ľubomíra – 50 r. života s rodinou 

18:00 Za živých členov Ružencového bratstva 

SO 
5.2. 

prvá sobota 
7:00 Za + členov Ruž. bratstva ZBP Jozef s rodinou 

18:00 + Anna, Martin, Anna, Mária, Vojtech, Miloslav 

NE 
6.2. 

5. NEDEĽA 
 

prvá nedeľa  

6:00 + Ján, Mária, Anna, Mikuláš 

MESAČNÁ 
ZBIERKA 
na kostol 

7:15 + Rastislav 

8:30 + Helena, Anton 

10:00 ZBP Peter a dary Ducha Svätého 

11:30 + Filoména 

18:00 ZBP Veronika a Jozef s rodinami 

PO 
7.2. 

 

6:15 + Peter, Mária, Anna, Jozef Zápis  
úmyslov 

na MAREC 

8:00 ZBP Veronika s rodinou 

18:00 ZBP Mária, Veronika 

UT 
8.2. 

 

6:15  pohrebná  

8:00 + Štefánia 

18:00 ZBP Daniel, Dominik, Michal 

ST 
9.2. 

 
 
 

6:15  pohrebná + František (pohreb 9.1.) 

8:00 + Helena, František, Filip, Vlado 

18:00 ZBP rodina Vavreková 

ŠT 
10.2. 

sv. Školastika 
panna 

6:15  pohrebná  + Zoltán (pohreb 18.1.) 

8:00 ZBP Bibiána – 60 r. života 

18:00 + Ladislav, Marta, Ján 

PI 
11.2. 

Preblahoslavenej  
P. Márie Lurdskej 

30. svetový deň chorých 

6:15  pohrebná  + Helena (pohreb 20.1.) 

8:00 Sv. omša za chorých  pomazanie 
chorých o 8:00 18:00 + Jozef, Veronika, Štefan 

SO 
12.2. 

 
7:00 Za obrátenie a dar viery: Ladislav, Adam s rod. 

18:00 ZBP Viera – 70 r. života s rodinou 

 



NE 
13.2. 

6. NEDEĽA  

6:00 + Marián a + z rodín Mitrová a Chovanová 

7:15 + z rodín Koľová a Polomská 

8:30 ZBP Agnesa, Mária, Anna 

10:00 + Anna, Františka, Alžbeta, Augustín, Jozef 

11:30 + Anton, Irena 

18:00 ZBP František, Martin, Vincent, Marta, Jana s rod. 
 

List rektora na Nedeľu Katolíckej univerzity 30. januára 2022 
Hoci je naša spoločnosť stále ponorená do prežívania pandémie, ktorá každého unavuje, je 
načase začať sa vážne zaoberať myšlienkou, do akej spoločnosti sa chceme „prebudiť“, keď 
pandémia skončí - lebo raz sa tak určite stane. Akú krajinu odovzdáme ďalším generáciám - 
našim deťom a vnúčatám? Čo tu po nás ostane? Ako chceme spolu vydržať žiť aj o niekoľko 
rokov? Začnime premýšľať, ako ďalej. Ako opraviť naše vzťahy, zvýšiť politickú a mediálnu 
kultúru, zmenšiť nevraživosť a nenávisť medzi ľuďmi... Keď nad touto témou uvažuje Sv. Otec 
František, všíma si, že ľudia buď utekajú od reality alebo jej čelia, ale násilným spôsobom. 
Pápež vidí ako riešenie dialóg medzi generáciami: „Viesť dialóg znamená počúvať sa 
navzájom, konfrontovať sa, dohodnúť sa a kráčať spoločne. Podporovať medzigeneračný 
dialóg znamená obrábať tvrdú a neplodnú pôdu konfliktov a ľahostajnosti, aby sme 
vypestovali semená trvalého a spoločného pokoja.“ Je také miesto aj na Slovensku, kde sa 
pestuje dialóg. Je ním Katolícka univerzita v Ružomberku. Podobné krízy, aké prežívame dnes, 
len podčiarkujú význam a dôležitosť nezávislého a slobodného vysokého školstva, dokonca v 
našom prípade takého, ktorý umožňuje preskúmavať nielen oblasť rozumu, ale aj oblasť viery, 
ktoré sú nerozlučne spojené. Nedávno nás pápež František vyzval urobiť si cvičenie a vo svojich 
spomienkach vyhľadať znamenia, ktoré Pán vykonal v našom živote, keď sme pocítili jeho 
nehu a blízkosť. Myslím si, že pre Slovensko je takýmto veľkým znamením rozhodnutie otcov 
biskupov založiť Katolícku univerzitu, čo sa tak stalo na prahu nového tisícročia v roku 2000, 
a napokon dielo, ktoré spoločne spolu s vami a s vašimi deťmi-študentmi konáme pomocou 
našej „Alma mater“. Pripojte sa k nám a spojme sa v ten najvznešenejší cieľ, ktorý vo svojom 
vienku nosíme a ktorým je budovanie civilizácie lásky. To by malo byť zárukou lepšieho života 
aj po skončení súčasnej pandémie.                  Jaroslav Demko, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku 

 

 

Konferencia biskupov Slovenska ďakuje všetkým veriacim, ktorí svojimi modlitbami, slovami 
i skutkami prispievajú k náboženskej jednote veriacich, aj svojou angažovanosťou počas 
uplynulého Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Biskupi v reakcii na posledné sčítanie 
obyvateľstva tiež ďakujú veriacim, ktorí sa prihlásili k svojmu vierovyznaniu. (zaujímavosť: len 
v jednom okrese (Námestovo) zo všetkých, je prihlásených viac ako 90% katolíkov). Aj keď je 
prihlásenie sa ku katolíckej viere dobrým znamením, uvedomujeme si, že veľké percento 
z prihlásených vieru nepraktizuje a nežije. Ján apoštol píše: „Pozrite, akú veľkú lásku nám 
daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme.“ Podobne máme mať túžbu, aby sme sa 
nielen nazývali kresťanmi, ale skutočne nimi aj boli. Arcibiskup Zvolenský hovorí, že je to 
výzva pre nás všetkých, aby sme intenzívnejšie evanjelizovali a aktívne žili svoju vieru. Zo 
štatistiky tiež vieme, že na Slovensku v roku 2021 zomrelo až 73 000 ľudí, v dôsledku 
pandémie o cca 20 000 viac ako v predchádzajúcich rokoch. Pamätajme na nich v modlitbách.    
 

Vytlačené pre vnútornú potrebu farnosti Kráľovnej pokoja v Prešove 

 


