
Z posolstva Svätého Otca Františka  k 31. svetovému  

dňu chorých - 11. február 2023  

„Staraj sa oňho“ 

Choroba je súčasťou našej ľudskej skúsenosti. No táto skúsenosť sa môže stať 

„neľudskou“, ak sa prežíva v izolácii a opustenosti, ak nie je sprevádzaná starostlivosťou 

a súcitom. V podobenstve o milosrdnom Samaritánovi, samaritán hostinskému odporučil: 

„Staraj sa oňho“ (Lk 10, 35). Ježiš to opakuje aj každému z nás a na konci nás vyzýva: „Choď 

a rob aj ty podobne!“ Ako som zdôraznil vo Fratelli tutti: „Podobenstvo nám ukazuje, s 

akými iniciatívami je možné nanovo vytvoriť spoločenstvo, počnúc mužmi a ženami, ktorí 

prijali krehkosť druhých za vlastnú a nedovolia, aby sa budovala spoločnosť, ktorá niekoho 

odstrkuje, ale stávajú sa blížnymi, dvíhajú a rehabilitujú padnutého človeka, aby bolo dobro 

spoločné“. Nikdy nie sme pripravení na chorobu. A často si nepripúšťame ani to, že nám 

pribúdajú roky. Bojíme sa zraniteľnosti a všadeprítomná trhová kultúra nás núti ju popierať. 

Pre krehkosť tu nie je miesto. A tak, keď nás postihne nešťastie a zaútočí zlo, sme šokovaní. 

Navyše nás možno druhí opustia, alebo sa nám zdá, že my ich musíme opustiť, aby sme sa 

pre nich nestali bremenom. Takto sa začína osamelosť a môže nás otráviť trpký pocit 

nespravodlivosti, pre ktorý sa nám zdá, že sa od nás odvrátilo aj nebo. V skutočnosti je pre 

nás ťažké mať dobrý vzťah s Bohom, keď je zničený náš vzťah s druhými a so sebou samým. 

Preto je aj v súvislosti s chorobou také dôležité, aby sa celá Cirkev porovnávala s 

evanjeliovým príkladom milosrdného Samaritána a stala sa skutočnou „poľnou 

nemocnicou“, lebo jej poslanie sa prejavuje – najmä v historických okolnostiach, ktorými 

prechádzame – práve v starostlivosti. Všetci sme krehkí a zraniteľní, všetci potrebujeme 

súcitnú pozornosť, ktorá sa vie pristaviť, priblížiť, uzdraviť a pozdvihnúť. 11. februára 2023 

hľadíme na lurdskú svätyňu ako na proroctvo, na lekciu, ktorú Cirkev dostala 

uprostred modernej doby. Chorí ľudia sú v skutočnosti v centre Božieho ľudu, ktorý 

napreduje spoločne s nimi a stáva sa tak proroctvom o ľudstve, v ktorom je každý vzácny a 

nikto nie je na vyradenie. 
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Hospodárenie farnosti Ľubotice 2022  
zvonček, farský list 21 053,16 

kostolné potreby 1 583,87 

milodary - Fara 37 232,00 

milodary  7 156,00 

zbierky 2022 6 164,38 

na služobníkov zbierka z 2021 5 955,00 

dotácia Obecný úrad 3 000,00 

príjem z predaja pozemku 250 000,00 

príjem z nájmu pôdy 3 194,45 

pôžička + podporný fond 50 534,96 

úroky z vkladov 0,86 

príjmy spolu: 385 874,68 

bohoslužobné a liturgické  814,94 

energie (EE, voda) 2 723,56 

kostol nákupy, opravy 989,82 

kvety 1 288,20 

telefón, ostatné  kancel. výdavky 495,20 

znalecké posudky 782,50 

ostatné prevádzkové náklady 336,82 

nákup pozemku na faru /Šimčisko 250 000,00 

nákup obrazoviek  2 091,29 

výdavky na organizovanie akcii 5 356,69 

liturgické knihy 183,55 

poslané zbierky 6 364,38 

poplatky ABU Košice 25 699,93 

ostatné zaslané zbierky 505,00 

vratka pôžičky 50 000,00 

daň z príjmu a zrážková daň 473,37 

služobníci (p. farár, kantor, kvetinárka, kostolníci) 7 282,00 

výdavky spolu: 355 387,25 

rozdiel príjmov a výdavkov 30 487,43 

Stav financií k 31.12.2022  
pokladňa    7 146,19 

bežný účet VUB   80 614,49 

terminovaný účet VUB 13 437,71 

SPOLU:     101 198,39 

záväzky z toho:     

p. Šimčisko (splátka  za pozemok) 50 000,00 



 

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.  

• Vo štvrtok 2.2.2023 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 3 €.  

• V piatok 3.2.2023 máme spomienku sv. Blažeja. V závere sv. omše budem udeľovať 

Svätoblažejské požehnanie. 

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

stredu, štvrtok a piatok  od 16:00 do 18:00 hod. a stredu hodinu pred rannou sv. omšou.  

• V prvý piatok v mesiaci pôjdem spovedať chorých od 8:00 hod. Popoludní od 15:00 hod. 

bude vyložená sviatosť oltárna. Ukončenie adorácie bude pred sv. omšou. 

• V prvú sobotu v mesiaci 4.2.2023 začneme sv. omšou, po nej bude fatimské večeradlo s 

modlitbou posvätného ruženca.  

• V prvú nedeľu v mesiaci, popoludní o 14:00 hod., bude pobožnosť s výmenou 

ružencových tajomstiev.  

• V sobotu 11.2.2023 máme spomienku Panny Márie Lurdskej. Je to zároveň 30. Svetový deň 

chorých. Pri sv. omši  o 9:00 hod. budem vysluhovať sviatosť pomazania chorých.  

• V nedeľu 12.2.2023 bude  pri sv. omšiach zbierka na výstavbu farskej budovy. 

• Od 13.2.2023 do 19.2.2023 bude prebiehať Národný týždeň manželstva na tému: 

„ODKAZ...“ 

• Deti aj rodičov pozývam na detské sv. omše vo štvrtok o 18:00 hod.   

• V sobotu 4.2.2023 Farnosť Ľubotice a Obecný úrad Ľubotice, spoločne pozývajú na 

obecno -  farskú lyžovačku do lyžiarskeho strediska Master – Ski Family v Poľskom Tyliczi. 

Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola,  v kancelárii referenta alebo na  tel. čísle  

051/7480904. Odchod autobusu o 7:30 hod. z parkoviska od kostola.  Cestovné  je 5 €.  
 

Rád by som vás  touto  cestou  poprosil 

o finančnú podporu, ktorá bude potrebná pri 

výstavbe farskej budovy. Druhá nedeľa 

v mesiaci by bola vyčlenená na túto zbierku. 

Ďakujem za vašu podporu a milodary. 
Prispievať  môžete na účet určený na výstavbu  

farskej budovy: 

IBAN: SK 54 0200 0000 0030 5236 1995 



 

 

Liturgický program  30.1.2023 – 05.02. 2023 

31.01.2023 Utorok - 18:00 
Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka 

ZBP Mária, 75 r. 

01.02.2023 Streda - 07:00 
Féria 

† Jozef, Juraj 

02.02.2023 Štvrtok 
Detská 

sv. omša 18:00 
OBETOVANIE PÁNA - SVIATOK 

ZBP Ivan s rodinou 

03.02.2023 Piatok - 18:00 
PRVÝ PIATOK V MESIACI 

† Ján Ivanecký 

04.02.2023 Sobota - 07:00 
Panny Márie v sobotu 

† členovia RB 

05.02.2023 Nedeľa - 

 5. NEDEĽA  V CEZROČNOM OBDOBÍ 

07:30 ZBP Milan Čačko, 70 r. 

10:30 ZBP Mária, 60 r. 
 

 
Liturgický program  06.02.2023 – 12.02. 2023 

07.02.2023 Utorok - 18:00 
Féria 

† Ladislav Spišák, 1.výr. 

08.02.2023 Streda - 07:00 
Féria 

† Zuzana, Jozef, Gabriel, František 

09.02.2023 Štvrtok 
Detská 

sv. omša 
18:00 

Féria 

† z rod. Hudákovej, † Ján Hudák 

10.02.2023 Piatok - 18:00 
Sv. Školastiky, panny - spomienka 

† Gabriela 

11.02.2023 Sobota 
Pomazanie 

chorých 09:00 
Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej 

† Jozef Lopatovský 

12.02.2023 Nedeľa - 

 6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

07:30 Za dobrodincov 

10:30 † Štefan a Terézia 
 


