
Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ 
(Lk 6, 36). 

Pred tridsiatimi rokmi sv. Ján Pavol II. zaviedol slávenie svetového dňa chorých, aby zvýšil 

citlivosť Božieho ľudu, katolíckych zdravotných inštitúcií a občianskej spoločnosti voči chorým a 

tým, ktorí sa o nich starajú. 

Téma, zvolená na tento tridsiaty svetový deň – „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš 

Otec!“ (Lk 6, 36), nás pozýva predovšetkým k tomu, aby sme obrátili svoj pohľad na Boha, ktorý je 

„bohatý na milosrdenstvo“ (Ef 2, 4), a ktorý vždy hľadí na svoje deti s otcovskou láskou, aj keď sa 

od neho vzdialili. Milosrdenstvo je totiž Božím menom par excellence, pretože vyjadruje jeho 

povahu nie v podobe akéhosi príležitostného sentimentálneho pocitu, ale ako silu, prítomnú vo 

všetkom, čo koná. Je to sila a zároveň neha. Najvyšším svedectvom Otcovej milosrdnej lásky k 

chorým je jeho jednorodený Syn. Koľkokrát nám evanjeliá rozprávajú o stretnutiach Ježiša s ľuďmi 

postihnutými rôznymi chorobami! „Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal 

evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom“ (Mt 4, 23). 

Mohli by sme sa spýtať: Prečo Ježiš venoval takú mimoriadnu pozornosť chorým, až sa stala 

dokonca primárnou súčasťou misie apoštolov, ktorých Učiteľ poslal ohlasovať evanjelium a 

uzdravovať chorých? (Lk 9,2). 

Istý filozof 20. storočia udáva takýto dôvod: „Bolesť nás totálne izoluje a z tejto totálnej 

izolácie sa rodí apel na druhého, vzývanie druhého“. Keď nejaký človek v dôsledku choroby zažíva 

krehkosť a utrpenie na vlastnom tele, aj jeho srdce oťažie, vzrastá jeho strach, množia sa otázky a 

stáva sa naliehavejšou odpoveď na otázku po zmysle všetkého, čo sa deje. Ako v tejto súvislosti 

nespomenúť mnohých chorých, ktorí v čase pandémie zažívali na oddelení intenzívnej medicíny, v 

poslednej etape svojho života osamelosť, hoci sa o nich starali obetaví zdravotníci? Boli totiž 

ďaleko od svojich najbližších a najdôležitejších osôb v ich živote. Preto je dôležité mať pri sebe 

svedkov Božej lásky, ktorí podľa príkladu Ježiša, Otcovho milosrdenstva, lejú na rany chorých olej 

útechy a víno nádeje. Stojme pri trpiacich, kráčajme cestou lásky. 
 

Z posolstva Svätého Otca Františka 
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OZNAMY: 

• Kancelária farského úradu:.  V utorok a štvrtok od 16:00 do 17:00 hod. K dispozícii som  na 

farskom tel. čísle:  0915 809 150.  

• V stredu 2.2.2022 máme sviatok Obetovania Pána. Je to Svetový deň zasväteného života.  Pri 

sv. omši požehnám hromničné sviece. K dispozícii budú aj sviece pre vás. Zakúpením sviece 

podporíte stavbu farskej budovy. Dobrovoľný príspevok je 2 €.  

• Vo štvrtok 3.2.2022 máme spomienku sv. Blažeja. V závere sv. omše budem udeľovať 

Svätoblažejské požehnanie. 

• Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Sviatosť zmierenia budem vysluhovať  utorok, stredu, 

štvrtok a piatok  od 16.00 do 18.00 hod. 

• Na prvý piatok v mesiaci pôjdem spovedať chorých. Nahláste ich v sakristii. Popoludní  od 

15.00 hod. bude vyložená sviatosť oltárna. Krátka adorácia bude pred sv. omšou. 

• V prvú sobotu v mesiaci začíname modlitbou posvätného ruženca 7.00 hod. 

• Na prvú nedeľu v mesiaci bude po sv. omšiach výmena ružencových tajomstiev. Po sv. omši 

7.30 hod., 1-5 ruža. Po sv.  omši o 9.00 hod., 6-10 ruža. Po sv.  omši o 10.30  hod., 11-15 ruža. 

• V piatok 11.2.2022 máme spomienku Panny Márie Lurdskej. Je to zároveň 30. Svetový deň 

chorých. Pri sv. omši budem vysluhovať sviatosť pomazania chorých.  

• V nedeľu 13.2.2022 bude  pri sv. omšiach zbierka na výstavbu farskej budovy. 

• Od 14.2.2022  do 20.2.2022 bude prebiehať Národný týždeň manželstva na tému: 

Manželský trojuholník?  Viac info nájdete na stránke www.ntm.sk 

• Opatrenia platné od stredy 12.januára 2022: 

- Medzi nízkorizikové podujatia sa radia bohoslužby bez spevu 

Nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite 

maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia 

(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, povinné sedenie, bez spevu, 

OP) 

- Medzi stredne rizikové podujatia sa radia bohoslužby so spevom 

Stredne rizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite 

maximálne 100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia 

(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, fixné sedenie alebo státie, so 

spevom, OP) 

- Režim základ 

Individuálna pastorácia (na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého 

prijímania, duchovný rozhovor. Platí, že  sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich) 

- Sobášne obrady a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení 

- Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia 

www.ntm.sk


 

Ďakujem za vašu podporu a milodary. Rád by som vás  touto  cestou  poprosil   o finančnú podporu, 

ktorá bude potrebná pri výstavbe farskej budovy. Uvedomujem si, že situácia, ktorú prežívame nie 

je ľahká aj z dôvodu pandémie Covid-19. Ale viem, že to spoločné zvládneme.  Druhá nedeľa 

v mesiaci by bola vyčlenená na túto  zbierku.  Mária, Matka ustavičnej pomoci, sprevádzaj naše 

dobré úsilie. 

Prispievať  môžete na účet určený na výstavbu  farskej budovy: 

IBAN: SK 54 0200 0000 0030 5236 1995 

Hospodárenie farnosti za rok 2021 
zvonček, farský list 10 852,51 

milodary 13 625 

na služobníkov zbierka z 2020 3780 

dotácia OcU 3000 

zbierky 2021 2658,13 

fara 1000 

na kostolné potreby 1155,49 

príjem z nájmu pôdy 3154,77 

Príjem z organiz. akcii 560 

Prijmy spolu: 39 785,90 

bohoslužobné a liturgické  787,13 

energie (EE, voda) 1606,88 

kostol nákupy, opravy 1669,46 

telefón, ostatné  kancel. výdavky 320,7 

znalecké posudky 760 

ostatné prevádzkové náklady 82,94 

liturgické knihy 285,66 

poslané zbierky 2240,84 

poplatky ABU Košice 800,94 

daň z príjmu 454,47 

výdavky na organizovanie akcii 3615,19 

služobníci (kantor, kvetinárka, kostolníci) 3095,28 

kvety 1084,4 

Výdavky spolu:   16 720,95 

zostatok 23 064,95 
    

zostatok pokladňa   1022,82 
VUB účet   70 421,44 

Spolu:     71 444,26 



 

 

 

 

 

 

 

Liturgický program  31.1. – 6.2. 2022 

01.02.2022 Utorok OP 18:00 
Féria 

† Vladimír, Anna, Vladimír, † z rodiny Kupcovej 

02.02.2022 Streda OP 18:00  
Obetovanie Pána - sviatok 

ZBP Mária Baňasová , 70 r. 

03.02.2022 Štvrtok OP 18:00 
Sv. Blažeja, biskupa  a mučeníka  - spomienka 

† Marta a Ján 

04.02.2022 Piatok OP 18:00  
Prvý piatok v mesiaci 

† Ján Ivanecký 

05.02.2022 Sobota OP 07:00  
Prvá sobota v mesiaci 

† z Ružencového bratstva 

06.02.2022 Nedeľa OP 

 PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

07:30 Milan Balica a páter Amand Macko - kňazi 

09:00 Za veriacich farnosti 

10:30 Za členov jednoty dôchodcov                   ONLINE 

 
 

Liturgický program  7.2. – 13.2. 2022 

08.02.2022 Utorok OP 18:00 
Féria 

† Ján, Renáta Hudákovi 

09.02.2022 Streda OP 07:00 
Féria 

ZBP Jozef, Tomáš, Filip, Šimon 

10.02.2022 Štvrtok OP 18:00  
Sv. Školastiky, panny - spomienka 

† Gabriela 

11.02.2022 Piatok OP 18:00  

Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej 
spomienka 

† Štefan, Helena 

12.02.2022 Sobota OP 07:00  
Féria 

ZBP a pomoc pre Pavla 

13.02.2022 Nedeľa OP 

 ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

07:30 Za veriacich farnosti 

09:00 ZBP Helena, 80 r. 

10:30 ZBP Terézia, 90 r.                                         ONLINE 
 


