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Posolstvo Svätého Otca Františka k 24. svetovému dňu chorých 2016 
Dôverovať milosrdnému Ježišovi ako Mária: 

„Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2, 5) 

 

Hlavná eucharistická slávnosť 
tohto svetového dňa sa bude konať 11. 
februára 2016, na spomienku 
Preblahoslavenej Panny Márie 
Lurdskej, práve v Nazarete, kde sa 
„Slovo stalo telom a prebývalo medzi 
nami“ (Jn 1, 14). V Nazarete Ježiš 
začal svoje spásne poslanie, pričom 
vztiahol na seba slová proroka 
Izaiáša, ako o tom píše evanjelista 
Lukáš: „Duch Pána je nado mnou, 
lebo ma pomazal, aby som hlásal 
evanjelium chudobným. Poslal ma 
oznámiť zajatým, že budú prepustení, 
a slepým, že budú vidieť; utláčaných 
prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov 
milostivý rok“ (4, 18 – 19). 

Choroba, predovšetkým tá 
vážna, vždy spôsobuje v ľudskom 
živote krízu a vyvoláva otázky, ktoré 
idú do hĺbky.  

V týchto situáciách je viera v 
Boha vystavená na jednej strane 
skúške, no na druhej strane odhaľuje 
celý svoj pozitívny potenciál. Nie 
preto, že by vďaka viere zmizla 
choroba, bolesť či otázky, ktoré z nich 
vyplývajú; ale preto, že ponúka kľúč, 

pomocou ktorého môžeme odhaliť 
najhlbší zmysel toho, čo prežívame; 
kľúč, ktorý nám pomáha vidieť, ako sa 
choroba môže stať cestou k väčšej 
blízkosti s Ježišom, ktorý kráča po 
našom boku, nesúc kríž. A tento kľúč 
nám dáva Matka, Mária, ktorá túto 
cestu dobre pozná. 

Na svadbe v Káne vystupuje 
Mária ako starostlivá žena, ktorá si 
všimne, že mladomanželia majú 
vážny problém: minulo sa im víno, 
symbol radostného slávenia. Keď to 
Mária zistí, neostáva len 
pozorovateľkou, ale obracia sa na 
Ježiša a predkladá mu problém tak ako 
je: „Nemajú vína“ (Jn 2, 3). Aké 
poučenie si môžeme vziať z tajomstva 
svadby v Káne s ohľadom na Svetový 
deň chorých? 

Svadobná hostina v Káne je 
obrazom Cirkvi: v jej centre je 
milosrdný Ježiš, ktorý koná 
znamenie; okolo neho sú učeníci, prvé 
výhonky nového spoločenstva; a pri 
Ježišovi a jeho učeníkoch je Mária, 
predvídavá a modliaca sa Matka.  
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To nás napĺňa dôverou a otvára 
nás Kristovej milosti a 
milosrdenstvu. Na Máriin príhovor 
môžeme okúsiť útechu, za akú apoštol 
Pavol zvelebuje Boha: „Nech je 
zvelebený Boh a Otec nášho Pána 
Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a 
Boh všetkej útechy! On nás potešuje 
v každom našom súžení, aby sme 
mohli aj my potešovať tých, čo sú v 
akomkoľvek súžení, tou útechou, 
ktorou Boh potešuje nás.“ (2 Kor 1). 
Mária je „Matkou útechy“, ktorá 
utešuje svoje deti. 

V Káne sa prejavili 
charakteristické znaky Ježiša a jeho 
poslania: On je tým, kto pomáha 
ľuďom v ťažkostiach a v núdzi.  

V Máriinej starostlivosti sa 
odzrkadľuje Božia nežná 
starostlivosť. Koľko ráz mama pri 
posteli chorého dieťaťa, alebo dieťa, 
ktoré sa stará o starého rodiča, alebo 
vnuk, ktorý je po boku starého otca či 
mamy, zveruje svoju prosbu o pomoc 
do rúk Panny Márie!  

Na scéne v Káne vystupujú 
okrem Ježiša a jeho Matky ešte tí, 
ktorí sú nazvaní „obsluhujúcimi“ a 
od Márie dostanú takéto usmernenie: 
„Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2, 
5). Zázrak, prirodzene, vykoná 
Kristus, no predsa chce na jeho 
uskutočnenie využiť ľudskú pomoc. 
Mohol rovno premeniť víno v 
nádobách, no chcel sa spoľahnúť na 
spoluprácu ľudí, a preto požiadal 
obsluhujúcich, aby nádoby naplnili 

vodou. Aké je len pre Boha cenné a 
milé, keď obsluhujeme druhých! To 
nás viac ako čokoľvek iné robí 
podobnými Ježišovi, ktorý „neprišiel, 
aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil“ 
(Mk 10, 45).  

Na tento Svetový deň chorých 
chceme prosiť milosrdného Ježiša, aby 
nám všetkým dal na príhovor jeho i 
našej Matky Márie ochotu slúžiť 
núdznym a konkrétne našim chorým 
bratom a sestrám.  

Ak budeme vždy počúvať hlas 
tej, ktorá nám hovorí – „urobte 
všetko, čo vám povie“, Ježiš 
zakaždým premení vodu nášho života 
na vytúžené víno.  

Každá nemocnica alebo liečebňa 
môže byť viditeľným znakom a 
miestom, ktoré podporuje kultúru 
stretnutia a pokoja, kde skúsenosť 
choroby a utrpenia, ako aj odborná a 
bratská pomoc prispievajú prekonávať 
všetky obmedzenia a rozdelenia. 

Zverme naše úzkosti a trápenia, 
spoločne s našimi radosťami a 
útechami príhovoru Panny a 
poprosme ju v modlitbe, aby k nám 
zvlášť vo chvíľach nášho žiaľu 
obrátila svoje milosrdné oči a aby nás 
urobila hodnými kontemplovať dnes i 
naveky tvár milosrdenstva svojho 
Syna Ježiša. Túto prosbu za vás 
všetkých sprevádzam svojím 
apoštolským požehnaním. 

Vo Vatikáne 15. septembra 
2015, na slávnosť Sedembolestnej 
Panny Márie.   Pápež František. 



LITURGICKÝ PROGRAM V TÝŽDNI OD 8.2.2016 DO 14.2.2016 
5.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ „C“ – ZAČIATOK PÔSTNEHO OBDOBIA 

Posolstvo Svätého Otca k pôstnemu obdobiu s témou   
„Milosrdenstvo chcem, a nie obetu“ (Mt 9,13)  

a s podtitulom „Skutky milosrdenstva na jubilejnej ceste”.  
 

„Pôstne obdobie tohto svätého roku je preto pre nás všetkých najvhodnejším 
časom na to, aby sme vďaka počúvaniu Božieho slova a konaniu skutkov 

milosrdenstva prekonali vlastné existenciálne odcudzenie.” 
(Výňatok z Posolstva pápeža Františka na pôstne obdobie) 

PO 
8.2. 

Pondelok 
5.týždňa cez rok  

UT 
9.2. 

Utorok 
5.týždňa cez rok  

ST 
10.2. 

Popolcová streda 
 

Pôst a zdržovanie 
sa mäsitého 

pokrmu.  
Je deň pokánia  
v celej Cirkvi. 

K. Huta 17.00 Na úmysel 

Rokytov (BJ) 18.00 
+ Ján, Mária, Andrej, Anna 

(č.7) 

Mokroluh (BK) 18.00 ZBP Pavol (č.109) 

Tarnov  18.30 + Tomáš (Kuľka) 

ŠT 
11.2. 

Štvrtok po 
Popolcovej strede 

Spoveď chorých od 8.00: 
Dnes je 24.Svetový deň chorých. 

Všetkým chorým udelím sviatosť pomazania chorých. 

Tarnov 
(pomazanie chorých) 

17.00 
+ Andrej, Pavlína, Jozef, Viliam 

(Hőniš) 

Mokroluh 
(pomazanie chorých) 

18.30 + Filip (č.119) 

PI 
12.2. 

Piatok po 
Popolcovej strede 

Krížová cesta v Tarnove od 17.30 

Tarnov 18.00 
+ Vasiľ, Miroslav, Marta, 

Ladislav (Paľuv) 

Stretnutie prvoprijímajúcich a rodičov/ kostol v Tarnove 

SO 
13.2. 

1. pôstna nedeľa, 
vigília, Zbierka 

Tarnov 18.00 Za farnosť  

NE 
14.2. 

1. pôstna nedeľa,  
Zbierka na charitu 

K. Huta 8.00 + Ján, Mária, Ján (č.74) 

Rokytov  9.30 ZBP Alena – 40.r.ž. (s rodinou) 

Mokroluh 11.00 ZBP Monika 



LITURGICKÝ PROGRAM V TÝŽDNI OD 15.2.2016 DO 21.2.2016 
1.PÔSTNA NEDEĽA „C“ 

 
Posolstvo Svätého Otca k pôstnemu obdobiu / 2.časť 

V prvom bode posolstva Svätý Otec predstavuje Pannu Máriu ako ikonu Cirkvi, 
ktorá evanjelizuje, lebo je sama neustále evanjelizovaná: 

Panna z Nazaretu, Jozefova snúbenica, sa stáva dokonalou ikonou Cirkvi, ktorá evanjelizuje, 
lebo bola a  je neustále evanjelizovaná pôsobením Ducha Svätého, ktorý vstúpil aj do jej 

panenského lona. 
V druhom bode posolstvo hovorí o Božej zmluve s ľuďmi, ktorá v dejinách vytvára 

príbeh milosrdenstva: 
„Tajomstvo Božieho milosrdenstva sa odhaľuje počas dejín zmluvy medzi Bohom a jeho 

ľudom, Izraelom. Táto dráma lásky dosahuje svoj vrchol v Synovi, ktorý sa stáva človekom. 
V ňom Boh vylieva svoje bezhraničné milosrdenstvo až do takej miery, že sa stáva 

«Vteleným milosrdenstvom». 
Napokon v tretej časti sa posolstvo venuje výzve využiť pôstne obdobie na konanie 

skutkov telesného a duchovného milosrdenstva: 
Vo svetle tejto lásky, ktorá je silnejšia ako smrť (porov. Pies 8,6), sa ako najchudobnejší javia 

tí, čo nechcú uznať, že takými sú. Považujú sa totiž za bohatých, ale v skutočnosti sú 
najchudobnejší z chudobných. (...) Čím väčšia je ich moc a bohatstvo, tým väčšia môže byť 

ich slepota a klam.      (pápež František) 

Preto v Pôste počúvajme Božie slovo a konajme skutky milosrdenstva. 

PO 
15.2. 

Pondelok  
po 1.pôstnej nedeli  

UT 
16.2. 

Utorok 
po 1.pôstnej nedeli  

ST 
17.2. 

Streda 
po 1.pôstnej nedeli  

ŠT 
18.2. 

Štvrtok  
po 1.pôstnej nedeli 

Rekolekcie dekanátu Bardejov vo farnosti Hervartov 

PI 
19.2. 

Piatok 
po 1.pôstnej nedeli 

Krížová cesta v Tarnove od 17.30 

Tarnov 18.00 ZBP Jozef (Gaľan) 

SO 
20.2. 

Sobota 
po 1.pôstnej nedeli 

Mokroluh 8.00 + Jozef (č.92) 

Po sv. omši v Mokroluhu bude  
celodenná farská adorácia do 17.00 

2. pôstna nedeľa, 
vigília 

Tarnov 18.00 + Marta Hőniš- 1. výročie 

NE 
21.2. 

2. pôstna nedeľa 

Mokroluh 8.00 ZBP Simona 

Rokytov 9.30 + Martin, kňaz (č.120) 

K. Huta 11.00 + Mária, Rudolf, Martin 


