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K svetovému dňu chorých 2020 
 

Drahí bratia a sestry! Minulý týždeň sme sa v rámci Národného týždňa manželstva, 
zamýšľali nad manželstvom. Počas tohto času sme však mali 11. februára aj Svetový 
deň chorým, ku ktorému vydal Svätý otec František aj svoje posolstvo. Dovoľte mi, sa 
k tomuto povzbudivému dokumentu, pre našich chorých, vrátiť. 

Názov posolstva už 28. svetového dňa chorých tvoria Ježišove slová: „Poďte ku mne 
všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním” (Mt 11,28). Pápež 
František v ňom upriamuje pozornosť na Ježiša ako zdroj posily pre chorého človeka a 
vzor pre celú Cirkev, dobrovoľníkov a zvlášť zdravotníkov, aby sa v nijakom prípade 
nepodvolili praktikám eutanázie, asistovanej samovraždy a útokom proti životu.  

„V niektorých prípadoch je pre vás výhrada vo svedomí nevyhnutnou voľbou, aby ste 
zostali verní svojmu „áno“ životu a ľudskej osobe,“  píše pápež lekárom a zdravotníckym 
pracovníkom. Vyzýva ich udržať si zmysel pre transcendenciu a povzbudzuje ich k vysokej 
profesionalite ako najlepšiemu spôsobu služby napĺňania práva človeka na život.  

„V chorobe človek pociťuje ohrozenie nielen svojej fyzickej integrity, ale aj rozmeru 
vzťahového, intelektuálneho, emocionálneho a duchovného; preto okrem terapie očakáva 
podporu, starostlivosť, záujem... jedným slovom lásku. Navyše, popri chorom človeka je aj 
jeho rodina, ktorá trpí a tiež potrebuje potechu a blízkosť.” 

Svätý Otec sa vo svojom posolstve ďalej obracia na jednotlivé zainteresované skupiny. 
Oslovuje na prvom mieste samotných chorých: „Drahí chorí bratia a sestry, vaša choroba 
vás osobitným spôsobom stavia uprostred tých «unavených a preťažených», ktorí 
priťahujú Ježišov pohľad a jeho srdce. Odtiaľ prichádza svetlo do vašich chvíľ temnoty a 
nádej do vašich neútech. (...) V takejto situácii celkom iste potrebujete miesto, kde sa dá 
načerpať nových síl. Cirkev chce byť vždy väčšmi a vždy lepšie «hostincom» toho 
Dobrého Samaritána, ktorým je Kristus (porov. Lk 10,34), to znamená domom, kde možno 
nájsť jeho milosť, prejavujúcu sa v rodinnom vzťahu, pohostinnom prijatí a úľave.”          

Napokon sa Svätý Otec obracia vo svojom posolstve na dobrovoľníkov: „Zo srdca 
ďakujem dobrovoľníkom, ktorí sa venujú službe chorým, v nejednom prípade zachraňujúc 
nedostatky vo fungovaní systému a odzrkadľujúc skutkami láskavosti a blízkosti podobu 
Krista - Dobrého Samaritána. Panne Márii, Uzdraveniu chorých, zverujem všetkých, ktorí 
nesú bremeno choroby, spolu s ich rodinami, ako aj všetkých zdravotníckych pracovníkov. 
Všetkých vrúcne uisťujem o svojej blízkosti v modlitbe a zo srdca im udeľujem svoje 
apoštolské požehnanie.“ 

Pripojme sa k pamiatke tohto dňa chorých svojou modlitbou, ale hlavne osobnou 
angažovanosťou v službe chorým, ktorých máme okolo seba.  

 
 

    Váš o. Emil Zorvan 



   Bohoslužobný poriadok 
  17. 2. –  23. 2. 2020 

 

PONDELOK  17. 2. 
Svätý veľkomučeník Teodor Tirón. 

z pondelka (154) 

 
 
 
 
 

 15:30   Ložín                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+   o. Vincent Luca 

UTOROK  18. 2. 
Náš otec svätý Lev, rímsky pápež. 

z utorka (155) 

   

 15:30   Falkušovce 
 

*   Nikola, Patrik, Bohuš 

      r. Murgašová 

STREDA  19. 2. 
Svätý apoštol Archippos. 

zo stredy (155) 

 
 

 15:30   Ložín 

 

*   Róbert 

ŠTVRTOK 20. 2. 
Náš prepodobný otec Lev,  

katánijský biskup. 
 zo štvrtka (157) 

 

 
 

 15:30   Falkušovce 
 

 

  +   Barbora, Michal, Andrej 

PIATOK 21. 2. 
Náš prepodobný Timotej zo Symbolov. 
 Eustatios arcibiskup veľkej Antiochie. 

z piatka (159) 

 
 

 15:30   Ložín 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+   Anna, Ján r. Paulinová 

SOBOTA 22. 2. 
Pamiatka všetkých našich 

prepodobných a bohonositeľských 
otcov, ktorí sa preslávili pôstmi. 

 
9:00 - Sečovce - Stretnutie kantorov 

NEDEĽA 23. 2.  
Syropôstna nedeľa. 

Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej 
hlavy svätého a slávneho Pánovho 

proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. 
4. hlas (147), sv. Jánovi (155)  

a z triody (206) 

 

  9:00   Ložín 
     + vzájomné zmierenie 
 

  

*   Matej, Matejko 

       r. Tormová 

 

10:30   Falkušovce 
     + vzájomné zmierenie 
 

 

*   Adela Mariščáková 

  

Farské oznamy: 
-  Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na pravidelné mesačné stretnutie,  
   ktoré sa uskutoční dňa 18. februára 2020 v Katolíckom kruhu na Jarkova 77 v Prešove o 17,00. 
   Téma: Áno či nie? Sv. prijímanie rozvedených a znovuzosobášených? (Informácie: o manželskej  
   odluke a žiadosti o vyhlásenie neplatnosti manželstva) Stretnutie povedie Mons. Prof. Anton Fabian,  
   sudca Metropolitného tribunálu v Košiciach so svojimi spolupracovníkmi. Bližšie info. sú na plagáte. 

 

- V nedeľu si prineste do chrámu aj brožúrku Moja modlitba, z ktorej sa na konci svätej liturgie  
   pomodlíme obrad vzájomného zmierenia, ako prvý k v duchovnej obnove počas Veľkého pôstu. 
 

-   Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Malá a Bodnárová. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 
-  Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Anny Tormovej. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 
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