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POSOLSTVO SVÄTÉHO
OTCA FRANTIŠKA
NA 26. SVETOVÝ DEŇ
CHORÝCH
Mater Ecclesiae: „,Hľa, tvoj syn!... Hľa,
tvoja matka!‘ A od tej hodiny si ju učeník
vzal k sebe“ (Jn 19, 26 – 27)

...pokračovanie z minulého čísla
4. Materské povolanie Cirkvi voči núdznym a chorým sa v jej dvetisícročnej histórii uskutočňuje prostredníctvom mnohých
iniciatív v prospech chorých. Na tieto dejiny obetavej starostlivosti nesmieme zabúdať. Pokračujú na celom svete aj v dnešnej
dobe. V krajinách, kde existuje systém verejnej zdravotnej starostlivosti, sa práca katolíckych kongregácií, diecéz a ich nemocníc
okrem poskytovania kvalitnej lekárskej starostlivosti sústreďuje na to, aby v centre
terapeutického procesu bola ľudská osoba
a aby vedecký výskum rešpektoval život
a kresťanské morálne hodnoty. V krajinách,
kde je systém zdravotnej starostlivosti nedostatočný alebo neexistuje, pracuje Cirkev
na tom, aby poskytla ľuďom – nakoľko je to
možné – zdravotnú starostlivosť, a tak sa
znížila detská úmrtnosť a premohli niektoré
veľmi rozšírené choroby. Všade sa snaží starať o chorých, aj keď ich nedokáže vyliečiť.

Obraz Cirkvi ako „poľnej nemocnice“, ktorá
prijíma všetkých, čo sú zranení životom; je
veľmi konkrétnou realitou, pretože v niektorých častiach sveta poskytujú pre obyvateľstvo nevyhnutné ošetrenie len misijné
a diecézne nemocnice.
5. Pripomínanie si dlhých dejín v službe chorým je pre kresťanské spoločenstvá a zvlášť
pre tie, ktoré túto službu vykonávajú i dnes,
dôvodom radosti. Do minulosti však treba
hľadieť najmä preto, aby sme sa ňou obohatili. Máme si brať príklad z obetavosti mnohých zakladateľov inštitútov, ktorí slúžili
chorým až po úplné sebaobetovanie; z kreatívnosti inšpirovanej láskou, ktorou sa po
stáročia vyznačovali mnohé iniciatívy; z úsilia vedeckého výskumu ponúknuť chorým
nové a dôveryhodné liečebné postupy. Toto
dedičstvo minulosti nám pomáha dobre si
naplánovať budúcnosť: napríklad chrániť katolícke nemocnice pred rizikom, že podľahnú
„firemnej mentalite“, ktorá sa v celom sve-

te usiluje o to, aby sa starostlivosť o zdravie
stala obchodným artiklom, čo povedie k vyradeniu chudobných z nej. Organizačná rozumnosť a láska si naviac vyžadujú, aby bol
chorý rešpektovaný ako osoba s vlastnou
dôstojnosťou a aby bol vždy centrom liečebného procesu. Tieto usmernenia si majú
osvojiť aj kresťania pôsobiaci vo verejných
štruktúrach, ktorí sú povolaní vo svojej službe pozitívne svedčiť o evanjeliu.
6. Ježiš zanechal Cirkvi ako dar svoju uzdravujúcu moc: „A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú
vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými
jazykmi“ (Mk 16, 17 – 18). V Skutkoch apoštolov sa dočítame o uzdraveniach, ktoré sa
udiali prostredníctvom Petra (porov. Sk 3, 4
– 8) a Pavla (porov. Sk 14, 8 – 11). Táto úloha Cirkvi je odpoveďou na Ježišov dar, lebo
vie, že má hľadieť na chudobných rovnakým
pohľadom plným nežnosti a súcitu, ako jej
Pán. Pastorácia v zdravotníctve je a stále bude nevyhnutnou a základnou úlohou,
ktorú treba vždy prežívať s novým nasadením, počnúc farskými spoločenstvami, až po
tie najkvalitnejšie zdravotnícke centrá. Nesmieme však zabudnúť ani na nežnú lásku
a vytrvalosť, s ktorou sa mnohé rodiny starajú o svoje deti; rodičov či iných príbuzných,

ktorí sú chronicky chorí alebo majú vážne
postihnutie. Ošetrovanie chorých v rodinách
je mimoriadnym svedectvom lásky k človeku a treba ho podporovať náležitým uznaním i adekvátnymi politickými opatreniami.
Lekári a sestričky, kňazi, zasvätené osoby
a dobrovoľníci, rodinní príslušníci a všetci, čo
sú zapojení do starostlivosti o chorých, sa
teda podieľajú na tomto poslaní Cirkvi. Ide
o spoločne nesenú zodpovednosť, ktorá
obohacuje hodnotu dennej služby každého
zo zúčastnených.
7. Márii, láskyplnej Matke, chceme zveriť všetkých chorých na tele i na duši, aby
ich posilnila v nádeji. Prosme ju, aby nám
pomohla naučiť sa prijímať našich chorých
bratov a sestry. Cirkev vie, že potrebuje osobitnú milosť, aby dokázala plniť svoju evanjeliovú službu starostlivosti o chorých. Nech
nás teda modlitba k Pánovej Matke spojí
v naliehavej prosbe, aby každý člen Cirkvi
s láskou prežíval svoje povolanie v službe životu a zdraviu. Panna Mária nech oroduje za
tento 26. svetový deň chorých; nech pomáha chorým prežívať ich utrpenie v spoločenstve s Pánom Ježišom a nech pomáha aj tým,
čo sa o nich starajú. Všetkým chorým, zdravotníckym pracovníkom i dobrovoľníkom zo
srdca udeľujem apoštolské požehnanie.

POKÁNIE

Rastislav Dvorový

„Neprišiel som volať spravodlivých, ale
hriešnikov, aby sa kajali“ (Lk 5,27 – 32). Niet
pochýb o tom, že sloveso „...sa kajali“, ktoré
tu používa Lukáš mnohí z nás už veľa ráz počuli. Skôr vyvstáva otazka, či mu rozumieme,
či vieme správne čo je obsahom gréckeho
pojmu: Metanoia (Lat. Conversio) = obrátenia (pokánia). Pri dlhšom uvažovaní nad
evanjeliovým textom ma napadla jedna vec,
ktorá by aj mohla niekoho prekvapiť. Zvy-

kli sme si, že tento termín „pokánie“ (lepšie by bolo hovoriť o obrátení) sa vzťahuje
len na Boha. Ide o „conversio ad Deum“, obrátenie sa k Bohu. Nadobúdam presvedčenie, že Ježiš tým myslel niečo iné: obrátenie
o ktorom hovorí je výzvou k novej orientácii
vlastného života, k nasmerovaniu, obráteniu sa smerom k dobru druhého. Obrátenie
(pokánie) je v Ježišových očiach radikálnou
zmenou vlastného postoja voči druhému,

12. február – 18. február 2018
Dátum Liturgická oslava
12. 2.
Po
13. 2.
Ut

16. 2.
Pi
17. 2.
So

18. 2.
Ne

Bracovce

1730

Ložín

800
800
1700
1800
1700

Prísny pôst
a zdržovanie sa
mäsitého pokrmu. Je deň pokánia v celej Cirkvi. 1800

15. 2.
Št

PRVÁ PÔSTNA
NEDEĽA
ZBIERKA NA
CHARITU

Bohoslužby

1730

1730
POPOLCOVÁ
STREDA

14. 2.
St

Hod.

+ Michal a Barbora

+ rod. Baková
+ Pavel Popovič, Marta
Bánovce n/Ond.
Koribaničová
+ Mikuláš, Anna, Zuzana,
Bracovce
Michal
Lučkovce
+ Mária, Juraj, Alžbeta
Moravany
+ Anna Horňáková
Trhovište
+ Mária Berešová
Ložín
+ rod. Mihaľová
+ rod. Matinová
Bánovce n/Ond.
a Kmetonyová

800

Lučkovce

1730

Moravany

1730

Trhovište

+ Imrich Janoško
+ Anna Hlavatá,
r. Rusnáková
+ Mária Eštoková
Stretnutie rodičov
a prvoprijímajúcich detí

800 Bánovce n/Ond.
+ Jozef Roka
1730
Moravany
+ Anna Ilčíková
800
Bracovce
Za farnosť
00
9
Ložín
+ Anton
1015 Bánovce n/Ond. + Michal a Mária Vargoví
900

Moravany

Gréckokatolícka liturgia

900

Lučkovce

+ Milan Čintala

1015

Trhovište

+ Anna a Mária
Fulajtárové

exkluzívne voči dobru druhého. Až posledná
analýza nás povedie k väčšiemu priblíženiu
sa k Otcovi; práve preto, lebo uskutočňujeme
lásku podobnú Jeho láske: nezištnú, absolútnu,
nesebeckú. Takže „obrátenie“ srdca spočíva
predovšetkým v našom spôsobe, ako uprednostníme toho druhého, pri hľadaní jeho dobra a blaha. Nie je to snáď to, čo Ježiš žil? „Nie
každý, kto mi hovorí: Pane, Pane ...“. Už koľkokrát sme v mene Božom niekoho vylúčili,

odsunuli na okraji spoločnosti? Koľkokrát sme
pod rúškom Božej vôle podsúvali rozhodnutia,
pastoračné plány, projekty farnosti, bez toho,
aby v nich bolo aspoň minimum starostlivosti
či úsilia o dobro toho druhého? Ak nám bude
chýbať, ak stratíme „cieľ“ (čo je spôsob, akým
Nový Zákon chápe hriech) obrátenia tak ako
ho chápe Ježiš, riskujeme, že zatemníme Otcovu tvár a zabránime jeho láske, aby sa zjavila človeku.

19. február – 25. február 2018
Dátum Liturgická oslava
19. 2.
Po
20. 2. Rekolekcie MichaUt
lovce

Hod.

21. 2.
St
22. 2.
Št

Katedra sv. Petra,
apoštola
sviatok

23. 2.
Pi

25. 2.
Ne

1730

Bracovce

+ Anna a Andrej Dubrovčák

1730
1730
700
800

Ložín
Bánovce n/Ond.
Moravany
Trhovište

+ Anna a Ján
+ Alžbeta Čuhaničová
+ Anna Širochmanová
+ Marta Kapurová

800

Lučkovce

700

Moravany

1730
800
1100
800
900
1015

24. 2.
So

DRUHÁ PÔSTNA
NEDEĽA

Bohoslužby

+ Michal Bačo
Za prvoprijímajúce deti
Trhovište
Stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí
Bánovce n/Ond.
+ Alžbeta, Anton, Jozef
Moravany
krst
Bracovce
Zdr., BP Blažena
Ložín
+ Filoména a Ján
Bánovce n/Ond.
Zdr., BP Gabriel Lukáč

800
900

Lučkovce
Moravany

1015

Trhovište

Nedokážem vidieť Boha
v mojom živote!
Skús to takto!

Zdr., BP rod. Bačovčinová
+ Anna Hlavatá, r. Majirská
Poďakovanie Bohu
za 75. rokov života,
prosba o zdr., BP Anton

Wow!
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