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Posolstvo Svätého Otca Františka na Svetový deň chorých 
 

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“  

                                                                                                              (Mt 11, 28) 

  

 Ježišove slová: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a 

ja vás posilním“ (Mt 11, 28) naznačujú tajomnú cestu milosti, ktorá je zjavená jed-

noduchým ľuďom a ponúka posilu tým, čo sa namáhajú a sú unavení. Ježiš Kristus 

neukladá zákony tým, ktorí prežívajú obavy zo situácie vlastnej krehkosti, bolesti 

a slabosti, ale ponúka im svoje milosrdenstvo, svoju posilňujúcu prítomnosť. Ježiš 

hľadí na zranené ľudstvo. Jeho oči vidia do hĺbky a sú vnímavé; neblúdia nezaujato, 

ale sa pristavia a spočinú na celom človeku; na každom človeku v jeho zdravotnom 

stave bez toho, aby bol niekto vylúčený. Ježiš pozýva každého, aby vstúpil do jeho 

života a zakúsil jeho nežnosť. 

Prečo Ježiš vníma tieto pocity? Pretože on sám sa stal slabým, zakúsil ľud-

ské utrpenie a od Otca prijal posilu. Totiž len ten, kto sám má túto skúsenosť, do-

káže byť posilou pre druhého. Existujú rôzne formy závažného utrpenia: nelieči-

teľné a chronické choroby, psychické ochorenia, ktoré si vyžadujú rehabilitáciu 

alebo paliatívnu liečbu, rôzne druhy postihov, detské choroby a choroby zo sta-

roby... V takýchto situáciách niekedy pociťujeme nedostatok ľudskosti, a preto je 

pre celkové uzdravenie nevyhnutné usilovať sa o ľudský prístup k chorým, v kto-

rom sa medicínska starostlivosť dopĺňa starostlivosťou o osobu. V chorobe sa člo-

vek cíti ohrozený, nielen pokiaľ ide o jeho fyzickú integritu, ale aj vo svojom  vzťa-

hovom, intelektuálnom, afektívnom, duchovnom rozmere. Preto okrem terapie oča-

káva aj podporu, povzbudenie, pozornosť... skrátka lásku. Okrem toho je tu aj ro-

dina chorého, ktorá tiež trpí a potrebuje podporu a útechu. 

Drahí chorí bratia a sestry, choroba vás osobitným spôsobom zaraďuje me-

dzi tých, čo priťahujú Ježišov pohľad a jeho Srdce, lebo sa „namáhate a ste preťa-

žení“. U neho nájdete svetlo vo vašich temných chvíľach a utešujúcu nádej vo 

chvíľach malomyseľnosti. On vás pozýva, aby ste prišli k nemu: „Poďte!“. V ňom 

nájdete silu, aby ste zvládli nepokoje a otázky, ktoré vo vás vyvoláva táto „noc“ 

tela a duše. Áno, Kristus nám nedal nijaký recept, ale svojím utrpením, smrťou a 

vzkriesením nás oslobodzuje z moci zla. 

 

pápež František 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 10.2.2020  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša 
 

Utorok 11.2.2020 Panna Mária Lurdská 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 12.2.2020   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 13.2.2020   

6,30 sv. omša  

17,00 - 19,00 tichá adorácia s príležitosťou na svätú spoveď 
 

Piatok 14.2.2020  

6,30 sv. omša 

18,00 sv. omša 
 

Sobota 15.2.2020    

7,00 sv. omša 

18,00 sv. omša  
 

Nedeľa 16.2.2020   [6. nedeľa v cezročnom období] 

7,00 sv. omša 

9,00 sv. omša 

11,00 sv. omša (maďarská) 

18,00 sv. omša 
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 10.2.2020 – Piatok 14.2.2020 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 15.2.2020         

8,00 sv. omša 
 

Nedeľa 16.2.2020   [6. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša 

19,00 sv. omša  
 



Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 10.2.2020 – Piatok 14.2.2020 

15,30 sv. omša  
 

Sobota 15.2.2020        

9,00 gréckokatolícka liturgia 
 

Nedeľa 16.2.2020   [6. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑ Dnes je zbierka na kostolné potreby. V kostole Kráľovnej pokoja sme začali 

výmenu osvetlenia, práce priebežne pokračujú. Ďakujeme všetkým za podporu! 

❑ Dnes bude po sv. omši o 9,00 bude stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí.  
 

SVIATOSŤ POMAZANIA NEMOCNÝCH 

V utorok je sviatok Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, čo je zároveň 28. 

svetový deň chorých. Pri tejto príležitosti bude možné v utorok 11.2.2020 prijať 

pomazanie nemocných: 

pri sv. omši o 15,30 v nemocničnej kaplnke 

pri sv. omši o 18,00 v kostole Kráľovnej pokoja 

pri sv. omši o 19,00 v kostole Zoslania Ducha Svätého 

Túto sviatosť možno prijať (aj opakovane) z dôvodu vážnej choroby alebo vyššieho 

veku. V prípade neistoty, či sviatosť máte alebo môžete prijať, sa prosím obráťte 

na kňaza. Udelenie tejto sviatosti deťom a mladým ľuďom musí predchádzať 

konzultácia s kňazom pred sv. omšou 

Pomazanie nemocných je sviatosť a tak jej prijatie predpokladá život v milosti 

posväcujúcej. Príležitosť na sviatosť zmierenia bude pred každou sv. omšou. 

Prosíme príbuzných, aby zabezpečili svojim starším členom rodiny možnosť 

zúčastniť sa na utorkovej sv. omši. 

  

❑   Bohuznáma rodina darovala na obnovu kostola Kráľovnej pokoja 100€. 

Bohuznámi veriaci darovali na ten istý cieľ 50€ a 50€. Pán Boh zaplať! 

❑   Vo farskej kancelárii sme k dispozícii v pondelok – piatok v čase 15,00 –

17,00. Telefonický kontakt:  055/676 30 42.   www.farnostjuh.sk 

❑   Prihlášky na letný pobytový tábor 

Rodičia, ktorí majú záujem o letný pobytoý tábor pre svoje dieťa/deti, môžu si 

vyzdvihnúť prihlášku v nedeľu po sv. omši o 9,00 hod. alebo v piatok po večernej 

sv. omši o 18,00 hod. u sr. Samuely. 

Miesto: Floriho chata, Mníchovský potok - Bardejov 

Termín: 12.7. - 18.7.2020 

http://www.farnostjuh.sk/


 

O H L Á Š K Y  
 

Sviatosť manželstva rozhodli sa prijať (uvedené bez akademických titulov): 
 

Slavomír Žec a Lucia Syrová 
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Zoslania Ducha Svätého 

 

Peter Valent a Zdenka Pirická  
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Zoslania Ducha Svätého 

 

 

Každé manželstvo je jedinečné a každá 

dvojica si píše svoj vlastný 

neopakovateľný príbeh, ktorý začal 

spojením dvoch sŕdc... Aktuálny ročník 

Národného týždňa manželstva vytvára 

príležitosť zastaviť sa, aby sme si 

pripomenuli našu spoločnú históriu: Ako náš 

príbeh začal, čo sme spolu dosiahli, ako sme 

prekonali náročné obdobia, čo nás na našom 

vzťahu baví, aké hodnoty nesieme... Tiež 

nás motivuje k vďačnosti za náš vzťah a za človeka, s ktorým príbeh tvoríme. No a 

nakoniec nám pripomína, že budúce kapitoly nášho príbehu píšeme už dnes.  

 
 

 

 

Trinásta pútnická sobota 15. februára 2020  

v Pavlovciach nad Uhom  

 

Srdečne Vás pozývame na slávenie pútnickej soboty dňa 15.2.2020 v Pavlovciach 

nad Uhom s nasledovným programom: 

15.00 – hodina Božieho milosrdenstva  

16.00 – Krížová cesta za rodiny  

17.00 – Večeradlo s Pannou Máriou  

18.00 – Sv. omša  

Po sv. omši bude adorácia s modlitbami za rodiny. 

V rámci programu bude obnova krstných sľubov, obnova manželských sľubov, 

požehnanie devocionálií (ružence, krížiky a pod.) a možnosť pristúpiť aj ku 

Sviatosti zmierenia. 
 

 


