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7.2. – Piata nedeľa v období cez rok                Chváľme Pána, on uzdravuje skľúčených srdcom 

Posolstvo Svätého Otca Františka na 29. svetový deň chorých 2021 
 „Len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia“ (Mt 23,8). 

Základom starostlivosti o chorých je vzťah dôvery 

        Slávenie 29. svetového dňa chorých, ktorý pripadá na 11. februára 2021 na liturgickú 
spomienku Panny Márie Lurdskej, je najvhodnejšou príležitosťou, aby sme osobitnú pozornosť 
venovali chorým a tým, ktorí sa o nich starajú, či už v zdravotníckych zariadeniach, rodinách 
alebo v komunitách. Myslím predovšetkým na tých, ktorí v celom svete trpia v dôsledku 
pandémie koronavírusu. Všetkým im, no zvlášť tým najchudobnejším a vylúčeným, chcem 
vyjadriť svoju duchovnú blízkosť a uistiť ich o milujúcom záujme Cirkvi. 

 1. Téma tohoročného Svetového dňa chorých je inšpirovaná evanjeliovou staťou, v ktorej Ježiš 
kritizuje pokrytectvo tých, čo hovoria, ale nekonajú (porov. Mt 23, 1 – 12). Keď sa viera 
zredukuje na prázdne slová a nezaujíma sa o životný príbeh a potreby druhých, vtedy dochádza 
k nesúladu medzi vyznávaným krédom a reálne prežívanou vierou. Je to veľké riziko; preto 
Ježiš používa silné vyjadrenie, aby varoval pred nebezpečenstvom sebazbožšťovania. Hovorí: 
„Len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia“ (v. 8). 

Kritika, s ktorou sa Ježiš obracia na tých, ktorí „hovoria, a nekonajú“ (v. 3) je vždy a pre 
všetkých užitočná, lebo nikto nie je imúnny voči veľmi vážnemu zlu pokrytectva, ktoré nám 
zabraňuje rozvíjať sa ako deti jediného Otca, povolané prežívať univerzálne bratstvo.S ohľadom 
na núdzu bratov a sestier nám Ježiš ponúka vzor správania, ktorý je v protiklade k pokrytectvu. 
Navrhuje zastaviť sa, počúvať, nadviazať priamy a osobný vzťah s druhým človekom, cítiť voči 
nemu empatiu a súcit, nechať sa dotknúť jeho utrpením až natoľko, že sa mu rozhodneme 
poslúžiť (porov. Lk 10, 30 – 35). 

2. Skúsenosť choroby nám umožňuje pocítiť našu vlastnú zraniteľnosť a zároveň našu 
prirodzenú potrebu druhého človeka. Umožňuje nám jasnejšie pocítiť, že sme stvorenia, ktoré sú 
závislé od Boha. Keď sme chorí, môže niekedy našu myseľ a srdce ovládnuť neistota a strach, 
ba aj zdesenie; cítime sa bezmocní, pretože naše zdravie nezávisí od našich schopností alebo 
našich neustálych životných „starostí“  (porov. Mt 6, 27).Choroba prináša otázku zmyslu, s 
ktorou sa vo viere obraciame na Boha: otázku ohľadom nového zmyslu a nového smeru života, 
na ktorú niekedy nedokážeme hneď nájsť odpoveď. Ani naši priatelia a príbuzní nám nie vždy 
dokážu pri tomto namáhavom hľadaní pomôcť.  

V tomto ohľade je typická biblická postava Jóba. Jeho žena a priatelia ho nedokážu sprevádzať v 
jeho nešťastí, ba obviňujú ho a tak zhoršujú jeho osamelosť a zmätok. Jób sa cíti opustený a 
nepochopený. No práve skrze túto radikálnu zraniteľnosť, v ktorej odmieta každé pokrytectvo a 
vyberie si cestu úprimnosti pred Bohom a druhými, prenikne jeho naliehavé volanie až k Bohu, 
ktorý mu napokon odpovie a otvorí mu nové perspektívy. Boh mu potvrdí, že jeho utrpenie nie 
je trestom ani napomenutím, nie je ani stavom odlúčenia od Boha či znakom jeho ľahostajnosti. 
Zo zraneného a uzdraveného Jóbovho srdca tak vytryskne živé a dojemné vyznanie Pánovi: 
„Len z počutia som teba dosiaľ poznával, lež moje oko teraz ťa už uzrelo“ (42, 5). 

Pokračovanie na www.kbs.sk         kaplán Martin 
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JAZERO 
ÚMY SLY  S VÄT ÝCH  OMŠ Í 

OD 8.2 .  DO 14.2 .  
VYŠNÉ 

OPÁTSKE 

po 
07.00 +Božena 

 
18.00 +Anton 

ut 
07.00 Za ZBP pre Helenu s rod. 

 
18.00 +Juraj, + Františka 

st 
07.00 + František a Františka 

18.00 
18.00 Za + z rod. Olekšákovej, Olejníkovej 

št 
07.00 + Vincent 

 
18.00 +Anton 

pi 
07.00 +Ján 

18.00 
18.00 + Anna, František 

so 
07.00 Za ZBP pre rod. Eduarda a Evy 

 
18.00 +Helena, Ladislav, František, Mária 

ne 

08.00 Poď. Alžbety za 70 r. živ. a za ZBP pre rod. 

09.00 
10.00 Za farníkov 

11.30 Za ZBP pre rod. Bubelinyovú 

18.00 +Mária, Dagmar 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
10.2. – Sv. Školastiky, panny, spomienka 
11.2. – Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľub. spom. 
14.2. – Šiesta nedeľa v období cez rok 

 

V ostatných dňoch sme sa rozlúčili: 

Meno a priezvisko Rok narodenia Úmrtie Pohreb 

Mária Kerteszová 1944 31.1.2021 4.2.2021 

Helena Molitorisová 1941 3.2.2021 9.2.2021 

Helena Moščovicová 1927 4.2.2021 6.2.2021 

Zuzana Bidová 1936 4.2.2021 10.2.2021 

Odpočinutie večné daj im Pane a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji! 

 

Oznamy:  

Tento farský list sa netlačí, vychádza iba v elektronickej podobe. 

Podľa oznámenia KBS v súvislosti s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 
808 a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky sa sv. omše pre verejnosť neslávia do odvolania.  



Naplánované úmysly sú slúžené v stanovený deň o 18.00 hod. od pondelka do 
piatku bez účasti veriacich; v nedele bude sv. omša o 10:00 hod. Tieto sv. 
omše sa budú vysielať naživo. Link:  
https://youtube.com/channel/UCDKkfwxy1AWZrZdCo8NtYeQ 

Preloženie úmyslu sv. omše na iný dátum oznámte vopred telefonicky na  674 
25 25. 

Krst, pohreb, sobáš – všetky informácie cez telefón na 055/674 25 25 pondelok 
– piatok od 9:00 do 17:00 hod. 

Veriaci sú dišpenzovaní od účasti na nedeľnej sv. omši; zostáva povinnosť 
svätiť nedeľu ako Pánov deň – venovať primeraný čas modlitbe (liturgia hodín, 
ruženec či iná pobožnosť); sledovanie sv. omše online v televízii alebo v 
rozhlase.  

Katolícke noviny si môžete zakúpiť v PNS pri zastávke el. Ladožská. 
Majiteľovi stánku ďakujeme za ústretovosť. 

Milodary na kostol darovali: bohuznáma osoba 40 eur, 40 eur a 100 eur. 
Pán Boh zaplať! 

Milodary na kostol bezhotovostne: 20 eur, 50, 100 a 30. Pán Boh zaplať! 

Číslo účtu farnosti: SK5502000000000587849512 

Vo štvrtok 11.2. je 29. svetový deň chorých.  

Úmysly Apoštolátu modlitby – február - Všeobecný: Za ženy, ktoré sa stali 
obeťami násilia, aby ich spoločnosť chránila a aby ich utrpeniu venovala 
pozornosť. Úmysel KBS: Aby nás osobná skúsenosť utrpenia pobádala 
k pomoci opusteným, chorým a starým ľuďom.  

 

Povolaný ku kňazstvu 

Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára 

v Košiciach a zároveň na štúdium katolíckej teológie na Teologickej fakulte 

Katolíckej univerzity v akademickom roku 2021/2022.  

Prihlášky sa podávajú do 31. marca 2021 elektronicky na stránke Teologickej 

fakulty (stupeň štúdia: I./I.II.; názov programu: katolícka teológia) a zároveň 

tiež treba poslať poštou vyplnené tlačivo (ŠEVT) spolu s prílohami 

(podrobnosti na stránke) na adresu Teologickej fakulty Katolíckej univerzity. 

Medzi podmienky prijatia patrí: mravný a bezúhonný život kresťana, 



ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, znalosť aspoň jedného cudzieho 

jazyka, odporúčanie farára v mieste trvalého bydliska, lekárske potvrdenie o 

zdravotnej spôsobilosti.  

Viac informácii nájdete na stránke Kňazského seminára sv. Karola 

Boromejského http://www.kske.sk/?option=podmienky 

 alebo na stránke Teologickej fakulty Katolíckej univerzity: Teologická fakulta 

<https://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/teologicka-fakulta. 

Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v 

akademickom roku 2021/2022 bude poskytovať vzdelávanie:  

1. v bakalárskych študijných programoch: v odbore Sociálna práca - štúdium 

rodiny a sociálnej práce; v odbore Učiteľstvo - učiteľstvo náboženskej výchovy 

2. v magisterských študijných programoch: v odbore Teológia - katolícka 

teológia; v odbore Učiteľstvo - učiteľstvo náboženskej výchovy  

3. v doktorandských študijných programoch: v odbore Teológia - katolícka 

teológia; v odbore Sociálna práca - charitatívna a misijná práca.  

Termín podania prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium: do 30. apríla 

2021. Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: do 10. júna 2021. 

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.tf.ku.sk, v časti Uchádzači o 

štúdium.  

Master v teológii manželstva a rodiny 

Inštitút náboženských vied pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v 

Ružomberku, Košická arcidiecéza a Akadémia Karola Wojtylu otvára 

prihlasovanie na nový akademický rok 2021/2022 v programe Master v 

teológii manželstva a rodiny. Program je určený pre osobnú a profesionálnu 

formáciu jednotlivcov, manželských párov, odborníkov, kňazov, zasvätených a 

budúcich koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach v oblasti zameranej na 

manželstvo a rodinu z pohľadu teológie a spoločenských vied. Lektormi 

programu sú kňazi, manželia - odborníci zo Slovenska a zahraničia. Štúdium 

trvá dva roky. Program garantuje Mons. Marek Forgáč, pomocný košický 

biskup. Prihlásiť sa je možné do 30. apríla 2021. Viac informácií na 

www.tf.ku.sk, v časti Štúdium a vzdelávanie/Kontinuálne vzdelávanie.  

http://www.kske.sk/?option=podmienky
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