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POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA NA 23. SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH 2015
„Očami som bol pre slepého a nohami pre chromého“ (Jób 29,15)
Obraciam sa na všetkých vás,
ktorí nesiete ťarchu choroby, a tiež
na vás, profesionáli a dobrovoľníci
v oblasti zdravotníctva.
1. Osvojme si vzývanie žalmu: „A tak
nás nauč rátať naše dni, aby sme
našli múdrosť srdca“ (Ž 90,12).
2. Múdrosťou srdca je slúžiť blížnym.
Jóbove slová „OČAMI SOM BOL PRE
SLEPÉHO A NOHAMI PRE CHROMÉHO“
poukazujú na službu, ktorú tento
spravodlivý človek, tešiaci sa istej
autorite a
zastávajúci
čestné
miesto medzi starejšími mesta,
preukazoval núdznym.
Koľkí kresťania svedčia aj dnes sú
nablízku chorým, ktorí potrebujú
stálu opateru, pomoc pri umývaní,
obliekaní, jedení. Táto služba,
zvlášť ak trvá dlhý čas, sa môže
stať únavnou a ťaživou. Je
relatívne ľahké slúžiť niekoľko dní,
no je ťažké starať sa o nejakého
človeka mesiace či dokonca roky,
hoci už nie je schopný ani sa
poďakovať.
3. Múdrosťou srdca je byť s blížnym.
Čas strávený po boku chorého je
svätý čas. So živou vierou prosme
Ducha Svätého, aby nám dal
milosť pochopiť hodnotu tohto,
často tichého sprevádzania, pri
ktorom venujeme svoj čas sestrám
a bratom, ktorí sa vďaka našej
blízkosti a nášmu súcitu cítia viac
milovaní a posilnení. Na druhej
strane aké veľké klamstvo sa
skrýva za istými vyjadreniami, ktoré
tak nástoja na „kvalite života“, že

ľudí vedú k presvedčeniu, že
chorobou vážne postihnuté životy
už nie sú hodné žitia!
4. Múdrosťou srdca je vychádzať zo
seba smerom k blížnym. Náš svet
často
zabúda
na
osobitnú
hodnotu času stráveného pri lôžku
chorého, pretože sme postihnutí
náhlením, horúčkovitou činnosťou,
produkovaním, a zabúdame na
rozmer
nezištnej
obetavosti,
starostlivosti
o
druhého
a
zodpovednosti za druhého.
5. Múdrosťou srdca je byť solidárny s
blížnym bez toho, aby sme ho
odsudzovali. Láska potrebuje čas.
Čas na liečenie chorých a čas na
ich
navštevovanie.
Aj keď choroba, samota a
nemohúcnosť
prevládnu
nad
činorodým
životom
služby,
skúsenosť bolesti sa môže stať
privilegovaným
miestom
na
sprostredkovanie milosti a zdrojom
na
nadobudnutie
a
posilnenie sapientia cordis (lat.
múdrosť srdca).
6. Zverujem tento Svetový deň
chorých pod materskú ochranu
Márie.
Ó,
Mária,
Sídlo
múdrosti,
prihováraj sa ako naša Matka za
všetkých chorých i za tých, ktorí sa
o nich starajú. Daj, aby sme v
službe trpiacim blížnym a cez
vlastnú skúsenosť utrpenia mohli
prijať a rozvinúť pravú múdrosť
srdca.
Pápež František

(SKRÁTENÁ FORMA)
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LITURGICKÝ PROGRAM V TÝŽDNI OD 9.2.2015 DO 15.2.2015
PONDELOK
5. TÝŽDŇA CEZ ROK

ST
11.2.

UT
10.2.

ROKYTOV
SV. ŠKOLASTIKY, PANNY,
SPOMIENKA

PREBLAHOSLAVENEJ
PANNY MÁRIE LURDSKEJ,
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA
23.SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH
POMAZANIE CHORÝCH

V OMŠI POMAZANIE
CHORÝCH

TARNOV
V OMŠI POMAZANIE
CHORÝCH

MOKROLUH
V OMŠI POMAZANIE

ŠT
12.2.

17.00

+ rod. Basar a Borovský

18.00

+ Karol (č.8)

17.00

+ Vladimír, Miroslav, Helena
(č.190)

18.00

Za farnosť

CHORÝCH

K. HUTA

5. TÝŽDŇA CEZ ROK

+ Ján, Mária, Ján (č.74)

STRETNUTIE BIRMOVANCOV V ROKYTOVE

V OMŠI POMAZANIE

ŠTVRTOK

18.00

CHORÝCH

TARNOV

NE
15.2.

SO
14.2.

PI
13.2.

STRETNUTIE BIRMOVANCOV V TARNOVE
PIATOK
5. TÝŽDŇA CEZ ROK
ŠIESTA NEDEĽA CEZ ROK
VIGÍLIA

ŠIESTA NEDEĽA CEZ ROK

MOKROLUH

18.00

+ rod. Harňaková a Hauri
(č.175)

STRETNUTIE BIRMOVANCOV V MOKROLUHU (I.)
TARNOV – SOBÁŠ O 15.30 / BEZ SV. OMŠE
K. HUTA

17.00

Ján, Anna, Ján, Ján
Choma(č.207)

TARNOV

8.00

+ VILIAM A JOZEF (HANIŠ)

ROKYTOV

9.30

ZBP rod. Hlaďová (č.19)

MOKROLUH

11.00

ZBP rod. Semanková (č.134)

STRETNUTIE BIRMOVANCOV V KRUŽLOVSKEJ HUTE

OHLÁŠKY PRED MANŽELSTVOM
PATRIK STAŠKO,
BARDEJOV
(SYN RODIČOV: VILIAM
A MAGDALÉNA ROD. HASAROVÁ )

MICHAELA HOLODIKOVÁ,
TARNOV
(DCÉRA RODIČOV: JURAJ
A MARTA ROD. KAŠČÁKOVÁ)

14. FEBRUÁR 2015 V TARNOVE
25.JANUÁR 2015
1.FEBRUÁR 2015

8.FEBRUÁR 2015

11.FEBRUÁR (STREDA) JE SVETOVÝM DŇOM CHORÝCH.
V KOSTOLOCH MOKROLUH A TARNOV V TEN DEŇ MÔŽU VŠETCI ŤAŽKO CHORÍ PRIJAŤ
SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH.
V ROKYTOVE SA BUDE UDEĽOVAŤ POMAZANIE V UTOROK.
V K. HUTE VO ŠTVRTOK.

LITURGICKÝ PROGRAM V TÝŽDNI OD 16.2.2015 DO 22.2.2015

ST
18.2.

UT
PO
17.2. 16.2.

PONDELOK
6. TÝŽDŇA CEZ ROK
UTOROK
6. TÝŽDŇA CEZ ROK

ROKYTOV

18.00

ZBP Agnesa
85.rokov života

POPOLCOVÁ STREDA

K. HUTA

17.00

Za farnosť

PÔST A ZDRŽOVANIE SA

TARNOV

19.30

+ Mária, Mária, Jozef
(Šott)

ROKYTOV

19.30

+ Jozef, Jozef (č.86)

MOKROLUH

18.00

+ Miroslav (č.183)

MÄSITÉHO POKRMU

JE DEŇ POKÁNIA
V CELEJ CIRKVI.

ŠT
19.2.

ŠTVRTOK
PO POPOLCOVEJ
STREDE

TARNOV

PO POPOLCOVEJ

+ rod. Hlaď, Šafčák, Rožek

MOKROLUH

18.00

+ Ján (č.159)

TARNOV

18.00

ZBP rod. Gaľan (č.78)

MOKROLUH

8.00

ZBP Andrej – 60.rokov
života (č.125)

ROKYTOV

9.30

+ Juraj, Anna (č.46)

K. HUTA
(HNEĎ PO SV. OMŠI
BUDE KRÍŽOVÁ CESTA)

11.00

STREDE

1.PÔSTNA NEDEĽA
VIGÍLIA

ZBIERKA „CHARITA“
1.PÔSTNA NEDEĽA
ZBIERKA „CHARITA“

NE
22.2.

18.00

8.00 – 17.30 CELODENNÁ FARSKÁ ADORÁCIA / MOKROLUH
17.30 – KRÍŽOVÁ CESTA / MOKROLUH

PIATOK

PI
20.2.
SO
21.2.

DEKANÁTNE REKOLEKCIE V RASLAVICIACH

ZBP RUŽENCOVÉ
SPOLOČENSTVO

Farský kostol v Mokroluhu (pozývam birmovancov a všetkých farníkov)
 Krížová cesta sa začne o14.00
 Prvá pôstna kázeň začne o 14.30 (asi 30 minút)
 Prednáša: PhDr. Imrich Degro, PhD. – výpomocný duchovný vo farnosti
Haniska pri Košiciach.
 Téma: „Zlý duch a jeho pôsobenie, mágia a okultizmus“
 Možnosť napísať otázky a hodiť ich do krabice v kostole. Zodpovedané
budú 15.2.2015 – vo Štvrtú pôstnu nedeľu o 14.30, kde si okrem
prednášajúceho budeme môcť vypočuť pár naživo spievaných piesní
k téme.
POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY / NA TENTO TÝŽDEŇ /
MOKROLUH

PIA:
17.30

NE:
14.00

ROKYTOV
PIA:
18.00

NE:
13.30

TARNOV
PIA:
18.00

NE:
13.30

KRUŽLOVSKÁ HUTA
NE:
PIA:
PO SV.
16.30
OMŠI

PÁPEŽ FRANTIŠEK: POSOLSTVO
K PÔSTNEMU OBDOBIU 2015:
„POSILNITE SI SRDCIA!“

prijímame
sviatosti,
obzvlášť
Eucharistiu. V nej sa stávame tým, čo
prijímame: Kristovým Telom.“

„Jedna
z
najurgentnejších
výziev, pri ktorej sa chcem pristaviť v
tomto
posolstve, je
globalizácia
ľahostajnosti“, píše Svätý Otec,
pričom zdôrazňuje, že Boh „k nám
nie je ľahostajný. Zaujíma ho každý z
nás; jeho láska mu nedovolí byť
ľahostajným k tomu, čo sa s nami
deje. No stáva sa, že keď sa my
máme dobre a cítime sa pohodlne,
iste zabúdame na druhých (čo Boh
Otec nikdy nerobí), nezaujímajú nás
ich problémy, ich utrpenia a
nespravodlivosti,
ktoré
znášajú...
naše
srdce
upadá
do
ľahostajnosti... Tento
egoistický
postoj ľahostajnosti dnes nadobudol
svetový rozmer, a to až do takého
bodu,
že
môžeme
hovoriť
o
globalizácii ľahostajnosti“.
Posolstvo má tri časti: meditáciu o
Cirkvi,
o
farnostiach
a
spoločenstvách a o veriacom ako
jednotlivcovi.
Prvý bod o Cirkvi nesie titul z úryvku
Prvého listu Korinťanom: „Ak teda trpí
jeden úd, trpia spolu s ním všetky
údy.“ (1Kor 12,26)
„Kresťan je ten, kto dovolí Bohu,
aby ho zaodel do svojej dobroty a
milosrdenstva, aby ho zaodel do
Krista, aby sa tak ako on stal
služobníkom Boha a ľudí“.
„Pôstne obdobie je vhodným
obdobím k tomu, aby sme sa nechali
Bohom obslúžiť a stali sa tak jemu
podobným. K tomu dochádza vtedy,
keď počúvame Božie slovo a keď

Druhý bod: „Kde je tvoj brat?“ - týka
sa farností a spoločenstiev. „Dokážu
tieto cirkevné skutočnosti zakúšať to,
že tvoria časť jediného tela? Tela,
ktoré spoločne prijíma a zdieľa to, čo
Boh chce darovať?
Drahí bratia sestry, ako len túžim, aby
sa miesta, kde sa prejavuje Cirkev,
naše
farnosti
a
osobitne
spoločenstvá,
stali
ostrovmi
milosrdenstva
uprostred
mora
ľahostajnosti!“
Tretí
bod
zameraný
na
veriaceho jednotlivca nesie rovnaký
názov ako aj celé posolstvo:
„Posilnite si srdcia“ (Jak 5,8).
Musíme
do
centra
novej
evanjelizácie
postaviť
sviatosť
zmierenia.
Veriacich ako jednotlivcov pápež
František v posolstve pozýva k
modlitbe, ku konkrétnym skutkom
lásky k blížnemu a napokon k
vlastnému obráteniu:
„K tomu, aby sme prekonali
ľahostajnosť a naše predstieranie
všemohúcnosti,
Mať milosrdné srdce neznamená mať
slabé srdce. Ten, kto chce byť
milosrdný,
potrebuje
srdce silné,
pevné, uzavreté pred pokušiteľom,
no otvorené voči Bohu. Srdce, ktoré
sa nechá preniknúť Duchom a nechá
sa priviesť na cesty lásky, ktoré vedú
k
bratom
a
sestrám. Srdce
chudobné, ktoré pozná svoju vlastnú
chudobu a nasadzuje sa pre
druhého.“ (SKRÁTENÁ FORMA)

