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2. február – Obetovanie Pána 
 

V liturgických čítaniach 
dnešného sviatku môžeme 

jasne vidieť blízku 
príslušnosť svätej 

nazaretskej rodiny k 
Chrámu. To prvé, čo urobila 

Mária s Jozefom po 
Ježišovom narodení je 

Obetovanie Ježiša Bohu, 
podľa jasných predpisov 

Mojžišovho zákona. 
Obetovať vlastný život Bohu 
je to najkrajšie gesto lásky 

preukázanej voči nášmu Stvoriteľovi. Obetovať znamená dať seba 
samého, dať všetko. Ježiš dáva všetko, nič si nenecháva pre seba.  

Boží Syn sa kvôli človeku a jeho záchrane obetuje, pričom On je Boh! On 
nemusí dať nič! Aké 

nádherné gesto nekonečnej 
lásky Boha k človeku... 
Dokážem si to vôbec 

uvedomiť? Že Boh dáva 
všetko? 

 A čo som ochotný dať Bohu 
ja? Je to jeden Otče náš 

večer pred spaním? Či jedna 
svätá omša iba v nedeľu? 

Alebo viem dať a odovzdať Bohu celý svoj život?... 
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11.2.  LURDSKÁ   PANNA   MÁRIA 
 

Na 11. februára pripadá v 
kalendári spomienka na 
Pannu Máriu Lurdskú. Na 
tento deň totiž pripadá 
výročie prvého zjavenia 
Panny Márie v Lurdoch sv. 
Bernadete Soubirousovej. V 
roku 1858, keď mala len 
štrnásť rokov, sa jej zjavila 
Panna Mária v jaskyni v lese 
pri zbieraní dreva. Bola odetá 
v bielom, v rukách držala 
ruženec. Potom sa jej zjavila 
ešte sedemnásť krát. Až pri 
šestnástom zjavení, ktoré 
bolo 25. marca 1858, sa jej 
odvážila spýtať, kto je. Panna 
Mária je odpovedala: „Som 
Nepoškvrnené Počatie.“ 
Posledné zjavenie bolo v noci 
16. júla. Dlhšie trvalo, kým sa 
tieto zjavenia preskúmali a 
potvrdili, že sú pravé. Štyri 

roky predtým pápež Pius IX. na žiadosť biskupov a cirkevných snemov z 
celého sveta vyhlásil dogmu o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie. Pre nás 
to znamená, že treba veriť, že Márie sa nikdy žiadny hriech nedotkol. Ani 
dedičný. Keď to Mária o sebe v Lurdoch vyhlásila, bolo to potvrdenie, že to tak 
naozaj je. Ďalšie posolstvo, ktoré pochádza z týchto zjavení, je Božie 
milosrdenstvo. Zjavila sa nie s trestajúcim bičom, ale s výzvou na pokánie a s 
uistením, že Boh hriešnikom neželá smrť, chce im odpustiť. Pri Massabiellskej 
jaskyni sa potom odohralo množstvo uzdravení a zázrakov. Doteraz patria 
Lurdy k pútnickým miestam celosvetového významu. Množstvo ľudí sem 
prichádza, aby prosili za uzdravenie a mnohí sú vypočutí. Z tohto dôvodu sa 
11. február slávi ako Svetový deň chorých. Obdivuhodné je, že Boh si vyvolil 
chudobnú, neučenú dievčinu, aby takto oznámil svetu, že má oň záujem a 
chce, aby sa všetci vrátili k nemu. 
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SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH 
 

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA NA 29. SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH 2021 
 „Len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia“ (Mt 23,8).  
Základom starostlivosti o chorých je vzťah dôvery. 
 Drahí bratia a sestry!  
Slávenie 29. svetového dňa chorých, ktorý pripadá na 11. februára 2021 na liturgickú spomienku 
Panny Márie Lurdskej, je najvhodnejšou príležitosťou, aby sme osobitnú pozornosť venovali 
chorým a tým, ktorí sa o nich starajú, či už v zdravotníckych zariadeniach, rodinách alebo v 
komunitách. Myslím predovšetkým na tých, ktorí v celom svete trpia v dôsledku pandémie 
koronavírusu. Všetkým im, no zvlášť tým najchudobnejším a vylúčeným, chcem vyjadriť svoju 
duchovnú blízkosť a uistiť ich o milujúcom záujme Cirkvi. 1. Téma tohoročného Svetového dňa 
chorých je inšpirovaná evanjeliovou staťou, v ktorej Ježiš kritizuje pokrytectvo tých, čo hovoria, ale 
nekonajú (porov. Mt 23, 1 – 12). Keď sa viera zredukuje na prázdne slová a nezaujíma sa o 
životný príbeh a potreby druhých, vtedy dochádza k nesúladu medzi vyznávaným krédom a reálne 
prežívanou vierou. Je to veľké riziko; preto Ježiš používa silné vyjadrenie, aby varoval pred 
nebezpečenstvom sebazbožšťovania. Hovorí: „Len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia“ (v. 8). 
Kritika, s ktorou sa Ježiš obracia na tých, ktorí „hovoria, a nekonajú“ (v. 3) je vždy a pre všetkých 
užitočná, lebo nikto nie je imúnny voči veľmi vážnemu zlu pokrytectva, ktoré nám zabraňuje 
rozvíjať sa ako deti jediného Otca, povolané prežívať univerzálne bratstvo. S ohľadom na núdzu 
bratov a sestier nám Ježiš ponúka vzor správania, ktorý je v protiklade k pokrytectvu. Navrhuje 
zastaviť sa, počúvať, nadviazať priamy a osobný vzťah s druhým človekom, cítiť voči nemu 
empatiu a súcit, nechať sa dotknúť jeho utrpením až natoľko, že sa mu rozhodneme poslúžiť 
(porov. Lk 10, 30 – 35). 2. Skúsenosť choroby nám umožňuje pocítiť našu vlastnú zraniteľnosť a 
zároveň našu prirodzenú potrebu druhého človeka. Umožňuje nám jasnejšie pocítiť, že sme 
stvorenia, ktoré sú závislé od Boha. Keď sme chorí, môže niekedy našu myseľ a srdce ovládnuť 
neistota a strach, ba aj zdesenie; cítime sa bezmocní, pretože naše zdravie nezávisí od našich 
schopností alebo našich neustálych životných „starostí“ (porov. Mt 6, 27). Choroba prináša otázku 
zmyslu, s ktorou sa vo viere obraciame na Boha: otázku ohľadom nového zmyslu a nového smeru 
života, na ktorú niekedy nedokážeme hneď nájsť odpoveď. Ani naši priatelia a príbuzní nám nie 
vždy dokážu pri tomto namáhavom hľadaní pomôcť.  
Drahí bratia a sestry, prikázanie lásky, ktoré Ježiš zanechal svojim učeníkom, nachádza svoje 
konkrétne uskutočnenie aj vo vzťahu k chorým. Spoločnosť je tým humánnejšia, čím lepšie sa 
dokáže postarať o svojich zraniteľných a trpiacich bratov, o čo efektívnejšie to – oživovaná 
bratskou láskou – dokáže robiť. Usilujme sa o tento cieľ a robme to tak, aby sa nik necítil sám, 
vylúčený a opustený. Všetkých chorých, všetkých zdravotníkov a tých, čo sa venujú trpiacim, 
zverujem Panne Márii, Matke milosrdenstva a Uzdraveniu chorých. Nech nám z Lurdskej jaskyne 
a z nespočetných svätýň roztrúsených po celom svete Mária posilňuje našu vieru a nádej, a nech 
nám pomáha starať sa jedni o druhých s bratskou láskou. Všetkým i každému jednotlivo udeľujem 
zo srdca svoje požehnanie.  
 
V Ríme pri sv. Jánovi v v Lateráne 20. decembra 2020, na Štvrtú adventnú nedeľu 
 
František - pápež 

 
CELÉ ZNENIE POSOLSTVA: 

HTTPS://WWW.KBS.SK/OBSAH/SEKCIA/H/DOKUMENTY-A-
VYHLASENIA/P/DOKUMENTY-PAPEZOV/C/POSOLSTVO-NA-SVETOVY-DEN-

CHORYCH-2021 
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SV. OMŠE   FEBRUÁR  2021 
DEŇ HOD. ÚMYSEL 
1.PO 7.00 + IMRICH UHAĽ 

2. 
UT 

7.00 ZBP TERÉZIA 
18.00 +  FRANTIŠEK MEDVE 5.VÝR. 

3.ST 7.00 + ERIK TAKÁČ , POHREBNÁ 
5. 

PIA 
18.00 + JOLANA, JÁN BODA 
18.00 + JOZEF PACKO, HELENA, FRANTIŠEK BODNÁR 

6. 
SO 

8.00 + MARTA, JAROSLAV 
8.00 + RUDOLF PAULOVIČ 

7. 
NE 

8.30 + IMRICH, BARBORKA, JOLANA, JÁN 
10.30 ZA FARNOSŤ 

8.PO 7.00 + JOZEFÍNA ANDREJKOVIČOVÁ  10. VÝR. 
9. 
UT 

7.00 + ŠTEFAN, MILAN, JÁN, AMÁLIA 
18.00 + LADISLAV HEGEDUŠ 

10.ST 7.00 + MARTIN SLIVKA, POHREBNÁ 
12. 
PIA 

18.00 + ŠTEFAN, MAGDALÉNA KRAFČIK 
18.00 +BRANISLAV REVÁK, + JOZEF NAGY ML. 

13. 
SO 

8.00 ZBP IVETA S ROD. 
8.00  

14. 
NE 

8.30  
10.30 ZA FARNOSŤ 

15.PO 7.00 ZBP MÁRIA, IMRICH 
16. 
UT 

7.00 + MIKULÁŠ, MÁRIA MARTON 
18.00  

17. 
ST 

7.00  
18.00  

19. 
PIA 

18.00  
18.00  

20. 
SO 

8.00  
8.00  

21. 
NE 

8.30  
10.30 ZA FARNOSŤ 

22.PO 7.00 + ERIK TAKÁČ 
23. 
 UT 

7.00 + OTÍLIA, JÁN 
18.00 + LADISLAV VARGA 

24.ST 7.00  
26. 
PIA 

18.00  
18.00  

27. 
SO 

8.00 + ALŽBETA, JÁN, FRANTIŠEK, MILAN 
8.00 + VERONIKA BEDNÁRIKOVÁ 1. VÝR. 

28. 
NE 

8.30  
10.30 ZA FARNOSŤ 

 
17.2.2021 POPOLCOVÁ STREDA – deň prísneho pôstu. 

 
Nevieme kedy sa vrátime do kostolov. Sv. omše ako sú tu uvedené budú odslúžené v daný deň. 

Kde sú  voľné dni, tam môžete obetovať svoj úmysel.  
 

 


