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Posolstvo Svätého Otca

Františka na 27. svetový

deň chorých 2019 – 2. časť 
„Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“ (Mt

10, 8)

Pri príležitosti slávenia Svetového dňa

chorých v Indii by som chcel – naplnený
radosťou a obdivom – spomenúť osobnosť
sv. Matky Terezy z Kalkaty, vzor milosrdnej
lásky, zviditeľňujúcej Božiu lásku k
chudobným a chorým. Ako som spomenul pri
príležitosti jej svätorečenia: „Matka Tereza
bola celou svojou bytosťou veľkodušnou
rozdávateľkou Božieho milosrdenstva, dajúc
sa všetkým k dispozícii prostredníctvom
prijatia a obrany ľudského života – toho
nenarodeného, ako aj toho opusteného a
vyradeného. [...] Skláňala sa k vychudnutým
ľuďom, ponechaným na smrť na kraji ciest,
pretože videla ich dôstojnosť danú im od
Boha. Pozdvihla svoj hlas pred mocnými
tohto sveta, aby spoznali svoju vinu za tieto
zločiny – zločiny! – chudoby, ktorú sami
vytvorili. Milosrdenstvo bolo pre ňu ,soľou‘,
ktorá dávala chuť každému jej činu, a
,svetlom‘, ktoré prežiarilo temnoty tých, ktorí
už viac nemali ani slzy pre plač nad svojou
chudobou a utrpením. Jej misia na periférii
miest a na existenciálnych perifériách ostáva
po dnešné dni výrečným svedectvom o

blízkosti Boha k tým najchudobnejším
spomedzi chudobných“ (Homília 4.
septembra 2016). Svätá Matka Tereza nám
pomáha pochopiť, že jediným kritériom
nášho konania musí byť nezištná láska ku
všetkým, bez ohľadu na jazyk, národnosť či
náboženstvo. Jej príklad nás naďalej vedie k
tomu, aby sme otvárali perspektívy radosti a
nádeje pre ľudstvo a predovšetkým pre
trpiacich, ktorí potrebujú pochopenie a
nežnú lásku. Ľudská nezištnosť je kvasom
konania dobrovoľníkov, ktorí sú takí dôležití
pre sociálno-zdravotnícky sektor a ktorí veľmi
presvedčivo žijú spiritualitu dobrého
Samaritána. Vyslovujem svoju vďaku a
povzbudenie všetkým dobrovoľníckym
združeniam, ktoré sa venujú prevozu
pacientov a poskytovaniu pomoci, darovaniu
krvi, tkanív a orgánov. Osobitná oblasť, kde
vaša prítomnosť vyjadruje pozornosť Cirkvi,
je ochrana práv chorých, predovšetkým tých,
ktorí sú postihnutí ochoreniami vyžadujúcimi
si špeciálne terapie. Netreba zabúdať ani na
oblasť senzibilizácie a prevencie. Veľmi
dôležitá je vaša dobrovoľnícka služba v
zdravotníckych zariadeniach a v
domácnostiach, kde popri starostlivosti o
telo poskytujete aj duchovnú podporu.
Prospech z toho majú mnohí chorí, osamelí či
starí ľudia, ako aj osoby s psychickými a
motorickými problémami. Povzbudzujem
vás, aby ste aj naďalej boli znakom
prítomnosti Cirkvi v sekularizovanom svete.
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Dobrovoľník je nezištným priateľom,
ktorému možno zveriť myšlienky i pocity.
Tým, že chorého počúva, vytvára pre neho
podmienky, aby sa z pasívneho prijímateľa
liečby stal aktívnym subjektom a
protagonistom vo vzťahu, ktorý mu môže
navrátiť nádej a pozitívne ho naladiť na
prijatie terapie. Dobrovoľníctvo odovzdáva
hodnoty, postoje a štýl života, ktorých
základom je kvas darovania. A tým sa aj
starostlivosť stáva ľudskejšou. Duch
nezištnosti by mal inšpirovať predovšetkým
katolícke zdravotnícke štruktúry, aby sa ich
konanie vyznačovalo evanjeliovým
zmýšľaním, a to tak v tých najrozvinutejších,
ako aj v tých najbiednejších oblastiach
sveta. Katolícke zariadenia sú povolané
stelesňovať zmysel daru, nezištnosti a
solidarity, ako odpoveď na logiku zisku za
každú cenu, dávania a recipročného
dostávania, bezohľadného vykorisťovania.
Povzbudzujem vás všetkých na rôznych
úrovniach, aby ste podporovali kultúru
vďačnosti a daru, nevyhnutnú na
prekonávanie kultúry zisku a vyraďovania.

Katolícke zdravotnícke inštitúcie nesmú
prepadnúť čisto podnikovému zmýšľaniu,
ale musia sa starať viac o liečenie človeka,
než o svoj zisk. Vieme, že zdravie je relačné,
teda závisí od medziľudských vzťahov a
potrebuje dôveru, priateľstvo a solidaritu.
Je dobrom, ktorému sa možno „naplno“
tešiť iba vtedy, ak sa s ním dá podeliť.
Radosť z nezištného daru je indikátorom
zdravia kresťana. 
Všetkých vás zverujem Márii, Salus
infirmorum (Uzdraveniu chorých). Nech
nám pomáha deliť sa o prijaté dary v duchu
vzájomného dialógu a prijatia, aby sme žili
ako bratia a sestry, pozorní voči potrebám
druhých, aby sme vedeli dávať s
veľkodušným srdcom a osvojili si radosť z
nezištnej služby. Všetkých s láskou uisťujem
o svojej blízkosti v modlitbe a zo srdca vám
udeľujem apoštolské požehnanie. 
Vo Vatikáne 25. novembra 2018, na slávnosť
Pána Ježiša Krista, Kráľa vesmíru 
František

(www.tkkbs.sk, pripravil Marcel Stanko)

1. čítanie: Iz 6, 1-2a. 3-8
Ž: 138, 1-2a. 2b-3. 4-5. 7c-8
Refrén: Budem ti hrať pred tvárou anjelov.
2. čítanie: 1 Kor 15, 1-11 alebo kratšie 1 Kor 15, 3-8. 11
Evanjelium: Lk 5, 1-11

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Asi bolo strhujúce počúvať Ježišovo učenie. Celé zástupy ho počúvajú. Zrejme je ale rozdiel
medzi počúvaním učenia, napríklad pri kázni alebo pri osobnom čítaní, a medzi zážitkom s
Bohom, kedy sa nám stalo niečo celkom konkrétne. Kto nie je rybár, ani nepochopí, čo
vlastne Petra tak udivilo, že padá pred Ježišom na kolená. Ale on sám dobre vedel, že ide o
zázrak. Dalo by sa očakávať, že Peter, obyčajný, hriešny človek, sa nesmie ani priblížiť k
Pánovi. Ale Ježiš ho naopak pozýva, aby s ním zostal! A sprevádzal ho. Toto pozvanie platí i
dnes pre nás. Sme pozvaní vydať sa na cestu s Kristom. (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 1. týždeň žaltára.
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Ako sa cvičiť v darovaní a odpúšťaní?

Rodina je veľkým cvičiskom vzájomného

darovania a odpúšťania, bez ktorého
nemôže dlho trvať žiadna láska. Bez
sebadarovania a odpustenia láska
nezostáva, nepretrvá. Ježiš nás v modlitbe
Otčenáša, ktorú nás naučil, vedie, aby sme
prosili Otca: ,,Odpusť nám naše viny, ako i
my odpúšťame svojím vinníkom.‘‘ A
nakoniec podotýka: ,,Ak vy odpustíte ľuďom
ich poklesky, aj váš nebeský Otec odpustí
vám. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš
Otec neodpustí vaše hriechy‘‘ (Mt 6,12.14-
15). Nemožno žiť bez vzájomného
odpustenia, alebo aspoň nemožno žiť bez
odpustenia dobra najmä v rodine. Denne si
navzájom ubližujeme. Musíme tieto chyby
pripísať našej krehkosti a egoizmu. No čo
sa od nás žiada, je bez meškania hojiť rany,
ktoré si spôsobujeme, hneď nadviazať nite,
ktoré sa v rodine pretrhli. Ak čakáme príliš
dlho, všetko ide ťažšie. 
Jestvuje jednoduché tajomstvo na hojenie
rán a rozptýlenie obvinení: nedopustiť, aby
sa deň skončil bez odprosenia, bez

zmierenia, medzi manželom a manželkou,
medzi rodičmi a deťmi, medzi bratmi a
sestrami... medzi svokrou a nevestou! Ak sa
naučíme hneď sa ospravedlniť a vzájomne si
odpustiť, zranenia sa zahoja, manželstvo sa
posilní a rodina sa stane čoraz stabilnejším
domovom, ktorý bude odolávať našim
malým i veľkým pokleskom. A preto nie je
potrebné veľa hovoriť, stačí jeden prejav
lásky,  jedno poláskanie, a všetko skončí a
možno začať znova. Ale nikdy neskončiť deň
rozhádaní! Ak sa takto naučíme žiť v rodine,
budeme sa tak správať aj mimo nej,
kdekoľvek sa budeme nachádzať. Možno
sme skeptickí. Mnohí, aj kresťania si myslia,
že je to prehnané. Povedia si – áno, sú to
pekné slová, ale nie je možné uviesť ich do
praxe. No vďaka Bohu to tak nie je. Ak totiž
prijímame odpustenie od Boha, keď ide o
nás, sme schopní odpustiť aj iným. Preto
nás Ježiš necháva denne opakovať slová
Otčenáša.
Zdroj:  Pápež František: Otče náš. 
(Rozhovor pápeža Františka a Marcom Pozzom).

(spracovala Jana Dzurovčinová)

Spomíname
Klesli ruky pracovité,

stíchlo srdce dobré - unavené.

Pán zavolal, nám zostáva spomienka

- smútok, plač a žiaľ.

Dňa 12.2.2019 si pripomíname druhé smutné a bolestné výročie, čo nás
navždy opustil môj milovaný syn, brat, ujo a švagor Jozef Lipovský vo veku 37 rokov. 
Ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku a modlitbu. 

S láskou spomínajú mama, sestry Magdaléna, Alena a Anna s rodinami.
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Tour de Morava
Nedeľa 5. augusta 2018 – deň „2“

Tu je sedenie aj vonku, ale všetko je

obsadené. Na otázku miestnym, či nevedia
kde by sme mohli vonku posedieť a mať
bicykle pod dohľadom našich očí, ujímajú sa
nás dvaja dôchodcovia a hovoria, že tam, kde
nás odprevadia, môžeme sedieť vonku a
dokonca tam aj čapujú dobré pivo. Necháme
sa nimi viesť a odchádzame z centra mesta.
Cestou okolo zámku Holešov, Zahradnictví
Stella, Zemanovej kovárni prichádzame na
križovatku ulice Holajka, kde je Hospoda u
Cabiša.
Je to taká jednopodlažná budova s
parkoviskom a sedením vo vnútri aj vonku
pod strechou alebo šírym nebom. My si
vyberáme sedenie pod nebeskou oblohou.
Čas 10:00. Doteraz sme prešli 45,62 km s
priemernou rýchlosťou 25,4 km/hod. a s
čistým časom 1 hod. 47 min. Teplomer
ukazuje 29,8°C. Čosi zaujímavé sa mi stalo na
mojom bicykli. Pozerám na predné koleso a
zdá sa mi, že mám obrovskú osmičku. Ale
rám kolesa ide rovno. Nešúcha vôbec o
brzdy. Keď prichádzame na miesto, kde nás
odprevadili naši neznámi dôchodcovia, Jakub
sa ujíma môjho bicykla a zisťuje, že koleso je
v poriadku. To, čo mi spôsobilo, že som videl
obrovskú osmičku, je pretrhnuté vlákno vo
výpletu plášťa. To sa mi muselo stať niekde
na tých veľkých kameňoch na rozbitej ceste.
Zvláštne. Bicyklujem už dosť dlho, ale toto sa
mi ešte nestalo. Kým nám chlapci odišli
objednať nápoje, Jakub mi mení plášť. Aďka
s otcom Marcelom prinášajú z auta na stoly
naše potravinové zásoby z domu. Súčasne
nám donášajú naše objednané nápoje. A

hostina sa môže začať. Po doplnení hustej
ako aj tekutej stravy si ešte dávame malú
siestu. Každý ju využíva po svojom. Niektorí
len tak vylihujú na laviciach, iní volajú svojim
najbližším domov. Ja si idem obzrieť
informačnú tabuľu, ktorá je umiestnená v
zelenom parku strede križovatky. Priznám sa,
čakal som viac informácii, ale zase na druhej
strane, tie informácie ktoré som tu našiel,
ma príjemne pobavili. Na ľavej strane je
klasická mapa s blízkymi mestami. Na pravej
strane je podrobná mapa mesta s
vyznačenými cyklostezkami. To, čo ma
pobavilo, bolo, že na tých cyklostezkách boli
s ikonou pohára piva označené miesta, kde
všade je hospoda, jídelna, alebo iné
zariadenie, kde sa dá vypiť pivo. Z jedného
kraja mesta na druhý ich je 29. Ak by som ich
chcel všetky obísť za jeden deň, veru, mal by
som čo robiť. 
Z informácii pod mapou sa dozvedám, že
toto miesto bolo obývané už sedem tisíc
rokov pred Kristom. V 15-om storočí tu
prichádzajú prví ortodoxní židia a v roku
1848 už je ich 31% z celkového počtu
obyvateľov. Židovská komunita v Holešove sa
stala niekoľkokrát obeťou pogramu (pogrom
– rasové nepokoje zamerané proti židom,
krvavé masové prenasledovanie, vraždenie
skupiny obyvateľov iného náboženského
presvedčenia) – 5. apríla 1774, 22. – 24.
októbra 1899, 3. - 4. decembra 1918.
Holokaust počas druhej svetovej vojny
(prežilo iba 9% obyvateľov židovského
pôvodu) a po nich komunistický režim
ukončil definitívne prítomnosť židov v tomto
meste. Posledný zomrel v roku 1986.
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)   
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To najvzácnejšie

Bol raz jeden vznešený, veľmi starý

majiteľ veľkého, dobre udržiavaného statku,
na ktorom pestoval zeleninu, ovocie a
obilniny. Úroda bola veľmi dobrá. Dobrý
starec cítil, že nadišla chvíľa, keď sa aj jeho
telo vráti do zeme a jeho duch sa poberie k
Stvoriteľovi. Mal dvoch synov, ktorých
nadovšetko miloval. Boli to dobrí a rozumní
mládenci, no otec vedel, že jeho miesto
môže zaujať len jeden. Ktorý z nich dvoch to
však má byť?
Raz večer zavolal oboch synov a predložil im
návrh: „Svoj majetok zanechám tomu, ktorý
mi prinesie to, čo je na svete najvzácnejšie.“
Na druhý deň prišli mládenci za otcom s
tým, čo malo v ich očiach najväčšiu cenu.
Zostarnutý otec sa najprv opýtal svojho
staršieho syna: „Tak, syn môj, čo si mi
priniesol? Čo je podľa teba na tomto svete
najvzácnejšie?“
Mladík otvoril ruku a ukázal lesklú zlatú
mincu. 
„Toto je to, čo má na svete najväčšiu
hodnotu. Zlato je čarovný kov, otvára všetky
dvere. S hŕbou peňazí si človek môže splniť
všetky svoje túžby a kúpiť si, čo len chce!“

„Áno, iste,“ prikývol otec. „Zlato je naozaj
vzácne a má veľkú hodnotu. Dobre si  vybral
syn môj.“
Potom sa otočil k svojmu mladšiemu synovi,
aby sa dozvedel, čo si vybral on. Mládenec
otvoril ruku a ukázal otcovi drobné pšeničné
zrnko, ktoré v dlani takmer nebolo vidieť.
„Toto je podľa mňa to najvzácnejšie na
svete,“ pustil sa do vysvetľovania chlapec.
„V tomto drobnom zrniečku je ukrytá
neuveriteľná sila. Ak ho zahrabem do zeme,
nechám, aby ho zvlažoval dážď a zohrievalo
slnko, vyrastie z neho mocná rastlinka s
množstvom ďalších zŕn, z ktorých sa môže
stať iná nesmierne vzácna vec – chlieb. Môj
brat povedal, že za peniaze sa dá kúpiť
všetko. Ale ak by na zemi neboli rastliny a
ich plody a ak by sme neobrábali zem, na čo
by nám bolo všetko zlato sveta? Všetci by
sme zomreli. Preto som ti priniesol toto
drobné zrnko. To je to, čo je podľa mňa
najvzácnejšie.“
Otec s úsmevom prikývol a povedal: „Dobre
si si vybral, syn môj. Keď navždy zavriem oči,
moja zem bude patriť tebe. Tvoj brat si vždy
bude môcť nájsť prácu v banke.“

V hrobke jedného z dávnych faraónov našli

za hrsť obilia, ktoré malo viac než päťtisíc

rokov. Ktosi toto obilie zasial do zeme a

zalial vodou. Na veľký úžas obilie po päťtisíc

rokoch vzklíčilo. Zrno je vždy zázrakom. Ježiš

hovorí, že aj Božie kráľovstvo je „najmenšie

zo všetkých zŕn.“

Zdroj:  Bruno Ferrero:  Ľudia, ktorí lietali

(spracovala Anna Sabolová ml.)  
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Kňazom v misiách je možné zmysluplne pomôcť omšovým
milodarom 

Bratislava 5. februára (TK KBS) Ak chcete zmysluplne

pomôcť kňazom v misiách, je možné nechať odslúžiť svätú
omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Intencia je

milodar pre kňaza, ktorý slávi svätú omšu na úmysel darcu.

"Väčšina kňazov v misijných krajinách nemá plat, žije z príspevkov veriacich, ktorí sú sami
chudobní. Kňazi nie sú len duchovnými pastiermi, často pomáhajú v sociálnej oblasti ako
zdravotníci či pri bežných problémoch ľudí. Aj preto im môžeme veľmi pomôcť milodarom
na odslúženie svätej omše. Je to požehnanie pre mnohých kňazov v Afrike a my si zároveň
môžeme uvedomiť univerzálnosť Cirkvi, keď títo kňazi predkladajú na oltár vaše úmysly,"
avizujú Pápežské misijné diela. Úmysel svätej omše môže byť: za zosnulých, za zdravie a
Božiu pomoc, poďakovanie za manželstvo, za deti a vnúčatá, pri životnom jubileu, pri
skúške.

Pápežské misijné diela na Slovensku
prijímajú milodary na odslúženie svätých
omší. Milodary osobne odovzdá riaditeľ
PMD Ivan Kňaze misionárom, ktorí odslúžia
sväté omše na uvedené úmysly. "Vaše
milodary na sväté omše pomôžu v šírení
radostnej zvesti aj v tých najvzdialenejších
kútoch sveta. Prostredníctvom úmyslov na
slávenie svätých omší spojíte pomoc, ktorú
osobne potrebujete, s pomocou, ktorú
poskytnete kňazom v misiách. Misionári
odslúžia svätú omšu na váš úmysel, ktorý si
vzbudíte v mysli. Boh o ňom určite vie, takže
ho nemusíte písať. Ak ho však chcete
napísať, môžete ho poslať na e-mailovú
adresu: info@misijnediela.sk," informujú
Pápežské misijné diela.  Viac  informácii
nájdete na internetovej adrese:
www.misijnediela.sk

Zdroj: www.tkkbs.sk   
(spracovala Anna Sabolová ml.)

Liturgická spomienka na svätého Pavla
VI. sa bude sláviť 29. mája

Vatikán 6. februára (RV) Dekrétom

Kongregácie pre Boží kult a disciplínu
sviatostí pápež František ustanovil, že
pamiatka sv. Pavla VI. sa bude v Cirkvi
sláviť 29. mája, v deň jeho kňazskej
vysviacky, ako ľubovoľná liturgická
spomienka.
Deň úmrtia sv. Pavla, 6. august, je totiž
sviatok Premenenia Pána. Dekrét
Kongregácie pre Boží kult a disciplínu
sviatostí nesie dátum 25. januára 2019.
Spolu s dekrétom boli dnes zverejnené aj
súvisiace texty, ktoré majú byť doplnené
do liturgických kníh.
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Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 17.2. - 23.2. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária Feníková.     
Pomazanie chorých: Pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý sa každoročne slávi na

spomienku Lurdskej Panny Márie, bude v pondelok 11. 2. pri sv. omši o 1800 v našom
farskom kostole udeľovaná sviatosť pomazania chorých tým, ktorí začínajú byť „v
nebezpečenstve smrti pre chorobu alebo starobu.“ (SC, č. 73) Prijímateľ sviatosti má byť v
stave posväcujúcej milosti.
otvorené chvály: Pozývame vás na modlitbu chvál, adoráciu a eucharistické požehnanie v
piatok 15. februára do nášho farského kostola Fatimskej Panny Márie v Čemernom. Začíname

sv. omšou o 1800 (Spoločenstvo pri Bazilike) 
Projekty: Hľadáme človeka, ktorý by mohol pomôcť s vypracovaním projektu na získanie
finančných prostriedkov pre rekonštrukciu pamiatkového kostola sv. Anny a Joachima.
Kontaktujte o. Marcela.
Karneval: Na rozlúčku s fašiangami vás pozývame na rodinné popoludnie spojené s

karnevalom a tombolou v nedeľu 24.2. o 1500 v jedálni ZŠ Kukučínova ulica. K dispozícii budú
„kreple“ a čaj zo školskej jedálne. Vítame sponzorskú účasť na odmenách pre deti. Kontaktné
osoby sú o. Marcel a p. Marcela Diľová.

Nácvik zborov: V stredu po sv. omši  nacvičuje v kostole zbor dospelých, v sobotu o 1330 v
pastoračnom centre detský zbor (zvlášť pozývame prvoprijímajúce deti). 

Zimný štadión: V dnešnú nedeľu máme opäť ako farnosť k dispozícii zimný štadión od 1615

do 1715. Poprosím účastníkov korčuľovania o poplatok 2 € na dospelú a 1 € na nedospelú
osobu. Zodpovedná osoba bude určená.
Rozpis lektorov:
6. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - - rod. Nutárová; 10.00 hod. - rod. Baníková,
rod. Hrubovská.
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Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marcel Stanko, farský administrátor - 0908 047 220;

Pevná linka na faru - 057 4426 286.
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Redakcia si v prípade potreby vyhradzuje právo upravovať uverejňované príspevky.  

PPoNDELoKoNDELoK 11.02.201911.02.2019
Preblahoslavenej Panny Márie

Lurdskej (ľubovoľná spomienka)  

sv. omša: 1800 za chorých našej farnosti  
(sv. omša spojená s udeľovaním pomazania chorých)

uu toRoKtoRoK 12.02.201912.02.2019 sv. omša: 800 + Jozef Lipovský, ml. 

ss tREDatREDa 13.02.201913.02.2019 sv. omša: 1800 + Jozef Konečný
(detská)

ŠŠ tVRtoKtVRtoK 14.02.201914.02.2019
Sv. Cyrila, mnícha, a sv. Metoda,

biskupa, patrónov Európy 

Poklona Sv. Olt.: 1700

sv. omša: 1800 + Emília, Mária, Marta, Rudolf 

PP IatoKIatoK 15.02.201915.02.2019 sv. omša: 1800 + Pavol Vesek 
(mládežnícka)

ss oBotaoBota 16.02.201916.02.2019 Modl. večeradlo: 700

sv. omša: 800 na odčinenie urážok a rúhaní 
proti Nepošk. Srdcu P. Márie   

sv. omša (Jaa): 1800 + Jozef Chromý

NN EDEľaEDEľa 17.02.201917.02.2019

6. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

sv. omša: 800 za farnosť  

sv. omša: 1000 ZBP Michal, Beáta, 
Helena s rodinou

Sv. ruženec     1430

LItuRgIcKýLItuRgIcKý PRogRaMPRogRaM oDoD 11.02.2018 11.02.2018 DoDo 17.02.201917.02.2019

„Loď je v bezpečí, keď je v prístave. Ale na to lode nie sú.” (William Shedd)


