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Zmena programu vyhradená! Skratky: ad- adorácia, bs- bohosl. slo., grl- grekoliturgia
Od 10.2. do 16.2 . prebieha na Slovensku Národný týždeň manželstva. V utorok, stredu a štvrtok pri sv. omšiach sa
bude udeľovať Sviatosť pomazania chorých. V piatok 21. 2. bude v našej farnosti celodenná farská poklona Najsv.
Sviatosti Oltárnej. Prosím ružencové bratstvá o rozdelenie služieb pri adorácii. V Žbinciach sa adorácia začne o 1000
do 1730, Hatalov od 900 do 1630 a vo Vrbnici o 800 do 1530. Môžeme v modlitbách myslieť na naše rodiny a ochranu
života od počatia. Tiež sa modlime o dary Ducha Svätého pri voľbách do parlamentu.

Deň modlitby za chorých ( posolstvo Sv.Otca )
Ježišove slová: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 28) naznačujú
tajomnú cestu milosti, ktorá je zjavená jednoduchým ľuďom a ponúka posilu tým, čo sa namáhajú a sú unavení. Tieto
slová vyjadrujú solidaritu Syna človeka, Ježiša Krista, so skľúčeným a trpiacim ľudstvom. Koľko ľudí trpí na tele i na
duchu! Ježiš volá všetkých –„poďte ku mne“ – a sľubuje úľavu a osvieženie. „Keď Ježiš toto hovorí má pred očami
ľudí, ktorých denne stretá na uliciach Galiley: veľa jednoduchých, chudobných, chorých, hriešnikov; tých, čo sú
vylúčení na okraj pod ťarchou zákona a ťaživého spoločenského systému... Títo ľudia sú vždy pripravení počúvať jeho
slová – slová, ktoré dodávajú nádej“Ježiš sa na tento 28. svetový deň chorých obracia na chorých a stiesnených, na
úbožiakov, ktorí vedia, že sú úplne závislí od Boha, a ktorí potrebujú byť uzdravení zo zranení ťažkou skúškou. Ježiš
Kristus neukladá zákony tým, ktorí prežívajú obavy zo situácie vlastnej krehkosti, bolesti a slabosti, ale ponúka im svoje
milosrdenstvo, svoju posilňujúcu prítomnosť. Ježiš hľadí na zranené ľudstvo. Jeho oči vidia do hĺbky a sú vnímavé;
neblúdia nezaujato, ale sa pristavia a spočinú na celom človeku; na každom človeku v jeho zdravotnom stave bez toho,
aby bol niekto vylúčený. Ježiš pozýva každého, aby vstúpil do jeho života a zakúsil jeho nežnosť. Prečo Ježiš vníma
tieto pocity? Pretože on sám sa stal slabým, zakúsil ľudské utrpenie a od Otca prijal posilu. Totiž len ten, kto sám má
túto skúsenosť, dokáže byť posilou pre druhého. Existujú rôzne formy závažného utrpenia: neliečiteľné a chronické
choroby, psychické ochorenia, ktoré si vyžadujú rehabilitáciu alebo paliatívnu liečbu, rôzne druhy postihov, detské
choroby a choroby zo staroby... V takýchto situáciách niekedy pociťujeme nedostatok ľudskosti, a preto je pre celkové
uzdravenie nevyhnutné usilovať sa o ľudský prístup k chorým, v ktorom sa medicínska starostlivosť dopĺňa

starostlivosťou o osobu. V chorobe sa človek cíti ohrozený, nielen pokiaľ ide o jeho fyzickú integritu, ale aj vo
svojom vzťahovom, intelektuálnom, afektívnom, duchovnom rozmere. Preto okrem terapie očakáva aj podporu,
povzbudenie, pozornosť... skrátka lásku. Okrem toho je tu aj rodina chorého, ktorá tiež trpí a potrebuje podporu a útechu.
Drahí chorí bratia a sestry, choroba vás osobitným spôsobom zaraďuje medzi tých, čo priťahujú Ježišov pohľad a jeho
Srdce, lebo sa „namáhate a ste preťažení“. U neho nájdete svetlo vo vašich temných chvíľach a utešujúcu nádej vo
chvíľach malomyseľnosti. On vás pozýva, aby ste prišli k nemu: „Poďte!“. V ňom nájdete silu, aby ste zvládli nepokoje
a otázky, ktoré vo vás vyvoláva táto „noc“ tela a duše. Áno, Kristus nám nedal nijaký recept, ale svojím utrpením,
smrťou a vzkriesením nás oslobodzuje z moci zla.
V tejto situácii zaiste potrebujete miesto, kde by ste sa zotavili. Cirkev chce byť čoraz viac a čoraz lepšie spomínaným
„hostincom“ milosrdného Samaritána, ktorým je Kristus (porov. Lk 10, 34), teda domovom, kde možno nájsť jeho
milosť, prejavujúcu sa v rodinnej, pohostinnej a nenútenej atmosfére. V tomto dome môžete stretnúť ľudí, ktorí boli
Božím milosrdenstvom uzdravení zo svojej neduživosti a môžu vám pomôcť niesť kríž. Ich vlastné rany sa stali akoby
priezormi, ktoré vám umožnia vidieť poza horizont choroby a prijať svetlo a vzduch pre váš život. ( internet)

Sviatosť Pomazania chorých.
„Sviatosť pomazania chorých sa udeľuje tým, čo vážne ochoreli, pomazaním na čele a na rukách olivovým alebo
podľa okolností iným rastlinným riadne posväteným olejom, pričom sa hovoria slová: ,Skrze toto sväté pomazanie a
pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. R: Amen.´ A oslobodeného od hriechov
nech
ťa
spasí
a
milostivo
posilní.
R:
Amen.“
Sviatosť pomazania chorých má za cieľ udeliť osobitnú milosť kresťanovi, ktorý prežíva ťažkosti spojené so stavom
ťažkej choroby alebo staroby. Túto sviatosť môžu vysluhovať iba biskupi a kňazi. Na jej udelenie používajú olej
posvätený
biskupom
alebo,
v
prípade
potreby,
kňazom-,
ktorý
sviatosť
vysluhuje.
Slávenie tejto sviatosti v podstate spočíva v pomazaní chorého olejom na čele a na rukách (v rímskom obrade) alebo na
iných častiach tela (vo východných obradoch). Toto pomazanie sprevádza liturgická modlitba vysluhujúceho kňaza,
ktorou vyprosuje chorému osobitnú milosť tejto sviatosti. Osobitná milosť sviatosti pomazania chorých má tieto účinky:
spojenie chorého s Kristovým utrpením pre jeho vlastné dobro a pre dobro celej Cirkvi;
posilu,
pokoj
a
odvahu
kresťansky
znášať
utrpenia
choroby
alebo
staroby;
odpustenie
hriechov,
ak
ho
chorý
nemohol
prijať
vo
sviatosti
pokánia;
- navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej spáse;
- prípravu na prechod do večného života [KKC 1499-1532].
Kto môže prijať sviatosť pomazania chorých?
Pomazanie chorých sa môže vyslúžiť veriacemu, ktorý sa po dosiahnutí používania rozumu pre chorobu alebo starobu
začína
ocitať
v
nebezpečenstve.
Sviatosť pomazania chorých môže prijať veriaci, ktorý v dôsledku staroby značne upadá na sile. Táto sviatosť sa môže
opakovať, ak chorý po vyzdravení znova upadol do ťažkej choroby alebo ak sa počas trvania tej istej choroby
nebezpečenstvo stáva vážnejším. „Znova upadá do vážnej choroby“ znamená do tej istej alebo inej život vážne
ohrozujúcej choroby „Ak sa nebezpečenstvo stáva vážnejším“ znamená, že sviatosť možno opakovať keď sa zdravotný
stav
ešte
viac
zhoršil.
Pomazanie chorých sa nemá udeliť tým, ktorí tvrdošijne zotrvávajú v zjavne ťažkom hriechu. Pred pomazaním chorých
treba pristúpiť k sviatosti zmierenia
( nemusí to byť v deň prijatia sviatosti pomazania chorých) a po prijatí pomazania chorých tiež pristúpiť k sv. prijímaniu
Táto sviatosť sa udeľuje žijúcemu človeku.
( internet)

Modlitba za otrokov
Každoročne začiatkom februára sa veriaci farností po celom svete schádzajú, aby sa spoločne modlili za obete
obchodovania s ľuďmi a za ukončenie novodobého otroctva. Už šiesty ročník celosvetovej iniciatívy spoločnej modlitby
na Slovensku i tento rok organizuje Slovenská katolícka charita v zastúpení projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi. Za
Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi stanovil pápež František 8. február, kedy slávime
liturgickú spomienku na sv. Jozefínu Bakhitu, patrónku všetkých zotročených, ktorá sama prežila veľkú bolesť a
utrpenie, keď ju ako 9-ročnú uniesli a opakovane predali do otroctva. Svätý Otec tým vyzval veriacich k pozornosti voči
hrozbe, ktorá len zdanlivo patrí do minulosti, a k podpore obetiam, ktoré sa po traumatizujúcej skúsenosti len veľmi
ťažko dokážu zaradiť naspäť do života. Jeho želaním bolo, aby sa modlitba za ukončenie novodobého otroctva rozšírila
do celého sveta. ( tkkbs)

Starostlivosť o manželstvo
Národný týždeň manželstva (NTM) je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína stále obľúbenejšieho sviatku spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi. Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo ako
vzácnu hodnotu pre moderného človeka. NTM vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je
samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať. NTM je zastrešujúcou kampaňou pre najrôznejšie miestne aktivity zamerané
na praktický rozvoj manželstva, ktoré prebiehajú na rôznych miestach Slovenska. Stáva sa tak platformou spolupráce pre rôzne
subjekty, ktorých cieľom je pracovať na rozvoji kvalitných manželských vzťahov. Na tejto iniciatíve sa však zároveň môže podieľať
každý, kto zdieľa podobné hodnoty a ciele. NTM nie je politicky ani nábožensky zameraná iniciatíva, pričom je však otvorená
spolupráci aj s politickými a náboženskými zoskupeniami zameranými na podporu manželstva. Jedným z cieľov NTM je tiež
motivovať laickú a odbornú verejnosť, médiá a verejne známe osobnosti, aby aspoň raz za rok podporili dôležitosť manželstva v
spoločnosti a potrebu starať sa oň. Zakladateľ Národného týždňa manželstva Richard Kane hovorí, že "Ak je manželstvo zručnosťou,
tak sa staňme zručnými!". V nasledujúcich rokoch sa kampaň rozšírila za hranice Anglicka a dnes je do nej zapojených takmer 30
krajín sveta. ( internet)

