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Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja v Prešove

POSOLSTVO PÁPEŽA FRANTIŠKA
„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“ Mt 11, 28
Ježišove slová ponúkajú posilu tým, čo sa namáhajú a sú unavení. Vyjadrujú
solidaritu Ježiša s trpiacim ľudstvom. Koľko ľudí trpí na tele i na duchu. Ježiš volá
„poďte ku mne“ a sľubuje úľavu i osvieženie. On sám má pred očami ľudí, ktorých
denne stretá na uliciach: jednoduchých, chudobných, chorých, hriešnikov; tých,
čo sú vylúčení na okraj a oni sú pripravení počúvať jeho slová, ktoré im dodávajú
nádej. Ježiš sa aj dnes obracia na chorých, na úbožiakov, ktorí vedia, že sú úplne
závislí od Boha, a ktorí potrebujú byť uzdravení zo svojich zranení. Ponúka im
milosrdenstvo a svoju posilňujúcu prítomnosť. Ježiš hľadí na zranené ľudstvo.
Jeho oči vidia do hĺbky, sú vnímavé, neblúdia nezaujato, ale pristavia sa a spočinú
na človeku bez toho, aby bol niekto vylúčený. On sám sa stal slabým, zakúsil
ľudské utrpenie a od Otca prijal posilu. Totiž len ten, kto sám má túto skúsenosť,
dokáže byť posilou pre druhého. Existujú tiež rôzne formy utrpenia: neliečiteľné
a chronické choroby, psychické ochorenia, rôzne druhy postihov, detské choroby
a choroby zo staroby... V takýchto situáciách niekedy pociťujeme nedostatok
ľudskosti, a preto je potrebné usilovať sa o ľudský prístup k chorým, v ktorom sa
medicínska starostlivosť dopĺňa starostlivosťou o osobu. V chorobe sa človek cíti
ohrozený, preto okrem terapie očakáva aj podporu, povzbudenie, pozornosť...
skrátka lásku. Je tu aj rodina chorého, ktorá tiež trpí a potrebuje útechu. Drahí
chorí bratia a sestry, choroba vás osobitným spôsobom zaraďuje medzi tých, čo
priťahujú Ježišov pohľad a jeho Srdce, lebo sa „namáhate a ste preťažení“.
U neho nájdete svetlo a utešujúcu nádej vo chvíľach malomyseľnosti. On vás
pozýva, aby ste prišli k nemu. Kristus svojím utrpením, smrťou a vzkriesením nás
oslobodzuje z moci zla. Potrebujete miesto na zotavenie a Cirkev chce byť tým
„hostincom“ milosrdného Samaritána – Krista; domovom, kde možno nájsť jeho
milosť, prejavujúcu sa v rodinnej, pohostinnej a nenútenej atmosfére. V tomto
dome môžete stretnúť ľudí, ktorí boli Božím milosrdenstvom uzdravení a môžu
vám pomôcť niesť kríž. Úloha posilňovať a utešovať našich chorých je súčasťou
služby zdravotníkov, lekárov, sestier, dobrovoľníkov, ktorí im svojou službou
môžu dať pocítiť prítomnosť Krista. Avšak aj oni sú ľudia s vlastnými slabosťami
a chorobami. Pre nich tiež platí: „keď sme prijali posilu a útechu od Krista aj my
sme povolaní stať sa posilou a útechou pre bratov“. Pamätajme, že život je svätý
a patrí Bohu, preto je nedotknuteľný a nemožno s ním ľubovoľne nakladať. Život
má byť prijatý, chránený, rešpektovaný a treba mu slúžiť od jeho zrodu až po
smrť: to žiada tak rozum, ako aj viera v Boha, Stvoriteľa života. Keď nemôžeme
vyliečiť, môžeme sa vždy o chorého postarať a poskytnúť mu osvieženie i úľavu.
Počas 28. svetového dňa chorých myslím na ľudí vo svete, ktorí nemajú prístup
k zdravotnej starostlivosti, lebo sú chudobní. Preto sa obraciam na zdravotnícke
inštitúcie a vlády krajín, aby pri zvažovaní ekonomickej stránky, nezanedbávali
ani sociálnu spravodlivosť. Ďakujem všetkým, ktorí sa venujú chorým a skutkami
nežnej lásky a blízkosti odzrkadľujú obraz Krista, milosrdného Samaritána. Panne
Márii, Uzdraveniu chorých, zverujem všetkých ľudí, ktorí nesú bremeno choroby,
spolu s ich rodinnými príslušníkmi, a tiež všetkých zdravotníckych pracovníkov.
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Ruky vedia privinúť,
ruky vedia odstrčiť,
ruky odháňajú,
ruky pozývajú,
ruky odmietajú.

Ruky sa otvárajú,
ruky nechávajú
padnúť,
ruky dvíhajú,
ruky sa zdráhajú,
ruky prijímajú,
ruky zvádzajú.

Ruky ukazujú cestu,
ruky zraňujú,
ruky liečia,
ruky udierajú,
ruky hľadajú,
ruky zatvrdnú.

Ruky odpúšťajú,
ruky hrozia,
ruky zdravia,
ruky sa
zovierajú v päsť.

Ruky ochraňujú,
ruky sa skladajú na
modlitbu,
ruky zabíjajú,
ruky oživujú.

Čo sa stáva
skrze moje ruky?
Čo sa stáva
skrze tvoje ruky?
Čo sa deje s nami
v JEHO rukách?

DOSTALI STE MILOSŤ NIELEN V KRISTA VERIŤ, ALE AJ TRPIEŤ PRE NEHO.

L. Zannetti
List Filipanom 1, 29

Pomazanie chorých je sviatosť určená pre tých, čo sú skúšaní chorobou. Choroba môže viesť k úzkosti,
k uzatvoreniu sa do seba, k zúfalstvu a k vzbure proti Bohu. Ale môže tiež urobiť človeka zrelším, aby
spoznal, čo je v jeho živote podstatné. Choroba často podnecuje hľadanie Boha a návrat k nemu. Ježiš
má moc uzdraviť človeka – dušu i telo; on je Lekár, ktorého potrebujú chorí. On sa s nimi stotožňuje
v slovách: „Bol som chorý a navštívili ste ma“. Od chorých žiada, aby verili. Chorí sa ho snažia dotknúť,
lebo vychádza z neho sila, ktorá uzdravuje. Tak sa nás Kristus vo sviatostiach aj naďalej „dotýka“, aby
nás uzdravoval. Sviatosť pomazania chorých sa udeľuje tým, čo vážne ochoreli, 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 od hriechov nech
ťa spasí a milostivo posilní. Amen.“ Je vhodné prijať pomazanie chorých aj pred ťažkou operáciou. To
isté platí o starých ľuďoch, keď sa ich slabosť stupňuje. Táto sviatosť 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 k uzdraveniu tela, ak je to Božia
vôľa. Tým, čo opúšťajú tento život, Cirkev poskytuje okrem pomazania chorých aj Eucharistiu ako
viatikum (pokrm na cestu). Vtedy má osobitný význam podľa Ježišových slov: „Kto je moje telo a pije
moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň“. 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 by mu táto sviatosť neplatila. Sviatosť
pomazania chorých sa neudeľuje po smrti človeka. Preto je potrebné volať kňaza k chorému načas.
***************************************************************** Katechizmus katolíckej Cirkvi **********

1. Pomazanie chorých budeme udeľovať v utorok 11.2. v deň spomienky na Pannu Máriu Lurdskú ráno pri
sv. omši o 8:00. Pred prijatím tejto sviatosti máte byť vyspovedaní. Zapojme sa do modlitieb za chorých.
2. Zbierka na obnovu nášho kostola bude v nedeľu 16.2.2020. Za milodar vám vopred úprimne ďakujeme.
3. Pre seniorov: V nedeľu 23.2. o 15:00 hodine sa uskutoční v spoločenskej hale pod kostolom hodnotiaca
schôdza seniorov za rok 2019. Všetci členovia – seniori sú srdečne pozvaní.
4. Podporný fond ABÚ v Košiciach sme podporili sumou 875 € vyzberanou do zvončeka v nedeľu 27.1.
5. Zápis úmyslov na mesiac apríl bude v pondelok 10.2. vo farskej knižnici o 14:30. Marec je už obsadený.
6. Krstná náuka bude v piatok 14.2. a 28.2. pre tých, ktorí plánujú krst dieťaťa. Prihláste sa v kancelárii.
7. Národný týždeň manželstva NTM: manželia využite príležitosť a pozvanie na program od 10.2. do 16.2.
venovaní práve vám v našom meste. Plagát s podrobným programom je na výveske a našej webstránke.
8. Spoločenstvo na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na stretnutie v utorok 18.2.2020 v Katolíckom
kruhu o 17:00 hod. Téma: Áno či nie? Sv. prijímanie rozvedených a znovuzosobášených? + Informácie o
manželskej odluke a žiadosti o vyhlásenie neplatnosti manželstva. Stretnutie povedie Mons. Prof. ThDr.
JCDr. Anton Fabian, PhD. sudca Metropolitného tribunálu v Košiciach so svojimi spolupracovníkmi.
9. Duchovné cvičenia v každodennom živote počas pôstneho obdobia. Prvé stretnutie 27.2.2020 o 17:30
v Centre Márie Wardovej, Konštantinova 2. Prihlásenie a info: centrummw@gmail.com, 0917 486 210.
10. Púť zaľúbených v Šaštíne: 13. ročník púte bude 14. – 16.2.2020. Púť je určená tým, ktorí spolu chodia,
sú zasnúbení alebo manželia. Púť pripravujú saleziáni v spolupráci s pavlínmi. Viac na www.zalubeni.sk.
11. Príprava na manželstvo: Arcidiecézne centrum pre rodinu (ACR) ponúka víkendové kurzy prípravy na
manželstvo (piatok až nedeľa) s ubytovaním v termínoch: 6.3. – 8.3.2020 Augustineum, Bardejovské
kúpele a 8.5. – 10.5.2020 Kláštor Minoritov, Brehov. Prihlasovanie a informácie: www.rodina.rimkat.sk.
Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí
skupina deň
čas
FEBRUÁR
15.2. sobota
stretnutie o 15:30
3
16.2. nedeľa
stretnutie o 15:30
1+5
16.2. nedeľa
stretnutie o 15:30
2
21.2. piatok
stretnutie o 18:00
6
22.2. sobota
stretnutie o 15:30
7
23.2. nedeľa
stretnutie o 15:30
4

MILODARY
dar pre potreby farnosti – 140 €
z pohrebu + Slavomír Beliš – 100 €
na kostol z pohrebu – 50 €
z krstu Tomáška Kaščáka – 50 €
Mária na kostol – 35 €
ďalší bohuznámi – 10 + 10 €
ACN pomoc trpiacej Cirkvi – 100 €
ACN pre sestry sv. Michala – 50 €

Ježiš hovorí: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.
Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom;
a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.

10.2.
6:15
8:00
18:00

11.2.
6:15
8:00
18:00

12.2.
6:15
8:00
17:00

13.2.
6:15
8:00
18:00

14.2.
6:15
8:00
18:00

15.2.
7:00
18:00

16.2.
6:00
7:15
8:30
10:00
11:30
18:00

PONDELOK
sv. Školastiky, panny
+ Anna a + z rodiny
Zápis úmyslov
ZBP Vincent, Gabriela s rodinou
na apríl
ZBP Peter s rodinou
UTOROK
Panny Márie Lurdskej – deň chorých
Za chorých vo farnosti
POMAZANIE
chorých o 8:00
Zdravie a BP – Alena a rodina
Za uzdravenie Alžbety, poď. Bohu od Gabriely
STREDA
 pohrebná + Valéria (pohreb 20.12.)
+ Ondrej, Elena, Tomáš, Mária
PRE DETI: + Žofia
ŠTVRTOK
 pohrebná + Jolana (pohreb 5.2.)
+ Maxim, Jozef, Imrich, Helena
+ Jozef, Mária
PIATOK
+ Terézia, Ján, Mária
+ Ľubomír, Mária, Ladislav
+ Matej, Mária, Ján
SOBOTA
ZBP Mária s rodinou
+ Martin, Anna, Miloslav, Vojtech, Mária, Anna
6. CEZROČNÁ NEDEĽA
+ Anton
ZBIERKA
ZBP Jozef
NA
OBNOVU
+ Róbert, Brigita
KOSTOLA
+ Štefan (2. výročie)
ZBP Marta – 70 r. života a rodina
+ Marcela, Mária, Anna, Anton

Panna Mária
Lurdská

Telo sv. Bernadety je dodnes
vystavované, neporušené
a nepodlieha rozkladu.

17.2.
6:15
8:00
18:00

18.2.
6:15
8:00
18:00

19.2.

PONDELOK
+ Marta
Za Božiu pomoc a ochranu pre Roberta
ZBP Adriana, Mikuláš
UTOROK
 pohrebná + Ružena (pohreb 4.2.)
ZBP rodina Ivanková
+ Magdaléna, Juraj, Ján, Helena
STREDA

6:15  pohrebná
8:00 ZBP Júlia – 70 rokov života
17:00 PRE DETI: + Stanislav

20.2.
6:15
8:00
18:00

21.2.
6:15
8:00
18:00

22.2.
7:00

18:00

23.2.
6:00
7:15
8:30
10:00
11:30
18:00

ŠTVRTOK
+ Ladislav
ZBP Marta a rodina
ZBP Jozef – 70 rokov života
PIATOK
ZBP Ladislav, Katarína
+ Jozef, Jolana
+ Anna, Viktor
SOBOTA
Katedra sv. Petra, apoštola
+ Oľga (ruža č. 2)
+ Valentín, Jaroslav, Anna, Jozef, Štefan, Anna
7. CEZROČNÁ NEDEĽA
+ Roman
+ Marta, Anton, Mária
+ Rastislav, Žofia, Jakub
+ Pavol (1. výročie)
+ Jolana
+ Lukáš, Anna

Každý rok slávime 11.2. spomienku na Pannu Máriu Lurdskú a zároveň Svetový deň
chorých. Je to deň výročia prvého zjavenia Panny Márie v Lurdoch (Francúzsko)
sv. Bernadete Soubirousovej. Bernadeta sa narodila v Lurdoch a pri krste dostala
meno Mária Bernarda. Jej rodičia boli veľmi chudobní a Bernadeta mala veľmi
chatrné zdravie. Už od malička ju trápili zažívacie problémy, astma, tuberkulóza,
nádor na kolene. Od malička sa vyznačovala vrúcnou zbožnosťou. Dňa 11.2.1858
zberala s kamarátkami drevo na kúrenie v lese. Kamarátky predbehli pomalú
astmatickú Bernadetu, keď sa náhle ozval silný šum. Bernadeta sa veľmi zľakla
a zrazu pred jaskyňou v Massabielle sa jej zjavila krásna pani oblečená v bielom,
v ruke držala ruženec. Neskôr sa jej dala poznať ako Božia Matka. Zjavila sa jej ešte
17 krát a rozprávala sa s ňou. Vyzvala ľudí na pokánie s uistením, že Boh si neželá
smrť hriešnikov, ale chce ich zachrániť. Bernadete povedala, aby sa modlila za
hriešnikov, robila pokánie a dala postaviť na tom mieste kaplnku. Ľudia jej
spočiatku neverili, keď rozprávala o zjaveniach. Musela preto veľa trpieť. Pri
jednom zjavení jej Panna Mária povedala, aby začala na tom mieste kopať. Ako
kopala, vytryskol prameň vody. Ľudia zistili, že voda má zázračné účinky na liečenie
chorých. Udialo sa veľa zázrakov, keď ľudia začali túto vodu používať. Nakoniec
tam vybudovali aj kaplnku, ako to žiadala Panna Mária. Keď mala Bernadeta
22 rokov poslali ju do kláštora, kde tiež čelila tvrdému zaobchádzaniu a kde sa
nemohlo hovoriť o jej zjaveniach. Bernadeta bola nevyliečiteľne chorá no napriek
všetkému bola vždy veľmi pokorná a skromná. Vo svojom krátkom živote prijala
trikrát pomazanie chorých. Hovorila, že jej údelom je byť chorá. Zomrela ako
35 ročná so slovami: „Svätá Mária, Matka Božia, pros za mňa, úbohú hriešnicu.“
Neskôr bola vyhlásená za svätú. Lurdy sa stali jedným z hlavných pútnických miest
vo svete, kde prichádzajú pútnici z celého sveta, modlia sa a prosia o uzdravenie.

Úloha pre deti: Na predchádzajúcej strane je opísaná udalosť, ktorá je tu vyobrazená. Pozorne si ju s rodičmi prečítaj a uvažuj nad tým,
prečo sa Panna Mária zjavuje na rôznych miestach vo svete a čo žiada od ľudí. Poznáš aj ty nejakú modlitbu k Matke Márii? Vymaľuj!
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