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11. február – Svetový deň chorých
K Svetovému dňu chorých, ktorý sa slávi
11. februára, v deň liturgickej spomienky
Panny Márie Lurdskej, vydal Svätý Otec
František aj tento rok svoje posolstvo.
„Drahí bratia a sestry, Ježišove slová:
«Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate
a ste preťažení, a ja vás posilním» (Mt
11,28) poukazujú na tajomnú cestu milosti,
ktorá sa zjavuje ľuďom jednoduchým a
poskytuje odpočinok preťaženým a unaveným. Tieto slová sú výrazom solidarity Syna
človeka, Ježiša Krista, s trpiacim a sužovaným ľudstvom. Koľko ľudí trpí na tele i
na duchu! On volá všetkých, aby prišli k
nemu: «Poďte ku mne!» a sľubuje im úľavu
a posilu.”
„Ježiš hľadí na zranené ľudstvo. Má
oči, ktoré vidia, ktoré si všímajú, pretože
hľadia do hĺbky... nikoho nevylučujú... Každého pozýva vstúpiť do jeho života a zakúsiť
nežnosť. Prečo v sebe Ježiš Kristus prechováva tieto city?” – kladie si otázku pápež
František:
„Pretože sa sám stal slabým, zakúšal
ľudské utrpenie a dostal aj posilu od Otca.
Skutočne, len ten, kto sám prežíva túto
skúsenosť, dokáže potešiť druhého. Závažné formy utrpenia sú rozličné: nevyliečiteľné
a chronické choroby, duševné ochorenia,
ochorenia vyžadujúce rehabilitáciu alebo
paliatívnu starostlivosť, rôzne postihnutia,
choroby detské i starecké...
V takýchto okolnostiach sa neraz eviduje nedostatok ľudskosti, a preto sa žiada,
aby prístup k pacientovi bol osobný, aby
sa k liečbe pripojila aj starostlivosť, pre
celostné uzdravenie človeka. V chorobe
človek pociťuje ohrozenie nielen svojej fyzickej integrity, ale aj rozmeru vzťahového,
intelektuálneho, emocionálneho a duchovného; preto okrem terapie očakáva podporu, starostlivosť, záujem... jedným slovom
lásku. Navyše, popri chorom človeka je aj
jeho rodina, ktorá trpí a tiež potrebuje
potechu a blízkosť.”
„Drahí chorí bratia a sestry, vaša
choroba vás osobitným spôsobom stavia
uprostred tých «unavených a preťažených»,

ktorí priťahujú Ježišov pohľad a jeho srdce.
Odtiaľ prichádza svetlo do vašich chvíľ
temnoty a nádej do vašich neútech. (...) V
takejto situácii celkom iste potrebujete
miesto, kde sa dá načerpať nových síl.
Cirkev chce byť vždy väčšmi a vždy lepšie
«hostincom» toho Dobrého Samaritána,
ktorým je Kristus (porov. Lk 10,34), to znamená domom, kde možno nájsť jeho milosť,
prejavujúcu sa v rodinnom vzťahu, pohostinnom prĳatí a úľave.”
„Drahí zdravotnícki pracovníci, každý
diagnostický, preventívny, terapeutický, výskumný, liečebný či rehabilitačný zásah je
zameraný na chorú osobu, kde substantívum „osoba” má vždy prednosť pred adjektívom „chorá”. Nech je preto vaše
konanie neustále nasmerované k dôstojnosti a životu človeka, bez akékohokoľvek
ústupku voči činom s povahou eutanázie,
asistovanej samovraždy alebo vyhasenia
života, ani vtedy, keď je stav chroby nezvratný.
Pri hraničnej situácii a aj možnom zlyhaní lekárskej vedy vzhľadom na stále problematickejšie klinické prípady a nepriaznivé
diagnózy sa od vás žiada byť otvorenými
pre transcendentný rozmer, ktorý vám môže
ukázať plný zmysel vašej profesie. Pamätajme, že život je posvätný a patrí Bohu,
preto je nenarušiteľný a nedotknuteľný
(porov. Inštrukcia Donum vitae, 5; Encyklika
Evangelium vitae, 29-53). Život treba prĳímať, chrániť, vážiť si ho a slúžiť mu od
jeho začiatku až po smrť: dožaduje sa toho
rovnako rozum, ako aj viera v Boha, pôvodcu života.
V niektorých prípadoch je pre vás výhrada vo svedomí nevyhnutnou voľbou,
aby ste zostali verní svojmu „áno“ životu
a ľudskej osobe. V každom prípade vaša
profesionalita, oduševňovaná kresťanskou
láskou, bude najlepšou formou služby tomu
opravdivému právu človeka, akým je právo
na život. I vtedy, keď nebudete schopní
vyliečiť, budete vždy môcť poskytnúť
starostlivosť činmi a procedúrami, ktoré
chorému prinesú posilu a úľavu.“

Farské oznamy
DOD na Strednej zdravotníckej škole
sv. Alžbety
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety
v Košiciach, Vás srdečne pozýva na DEŇ
OTVORENÝCH DVERÍ, dňa 14. februára
2020 v čase od 8.00-15.00 hod.
Otvárame tieto odbory:
- pre žiakov ZŠ štvorročné štúdium:
študĳný odbor 5361 M PRAKTICKÁ SESTRA
- pre absolventov stredných škôl denné
vyššie odborné štúdium: študĳný odbor
5325 Q DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA
- pre pracujúcich - štúdium popri zamestnaní: študĳný odbor 5361 N PRAKTICKÁ SESTRA (2-ročné štúdium)
- učebný odbor 5371 H SANITÁR (1-ročné
štúdium)
Predstavenie Fatimské deti
Milí priatelia, pozývame Vás na divadelno - tanečné predstavenie "Fatimské
deti", ktoré sa uskutoční dňa 16.2.2020 o
16.00 hod. vo Veritase / pri Dominikánskom
kostole /. Predstavenie sa uskutoční pri
príležitosti 100.výročia narodenia sv, Hyacinty pre nebo. Predstavenie pripravili
deti z detského centra Ovečka a tanečná
škola Hyacinta.
Volanie na Otca
Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja,
Košice – Podhradová a mládežnícke spoločenstvo Mahaim pod záštitou Arcidiecézneho centra pre mládež vás pozývajú na
modlitbové stretnutie mladých „Volanie na
Otca“, ktoré sa uskutoční v nedeľu
16.02.2020 o 17∶00 v Kostole sv. Ondreja
v Košiciach na Podhradovej. Túžime sa
zjednotiť v modlitbe volaním na nášho
Nebeského Otca. Chceme vytvárať jednotu
medzi kresťanskými spoločenstvami v našom meste a spoločne sa tak modliť aj za
celú našu košickú arcidiecézu.
Program stretnutia:
17∶00 – 17∶30 – modlitba chvál
17∶30 – 18∶00 – slovo/katechéza
18∶00 – 19∶00 – modlitba chvál, moderovaná adorácia, Eucharistické požehnanie
Master v teológii manželstva a rodiny
Teologická fakulta Katolíckej univerzity
v Ružomberku v spolupráci s Košickou
arcidiecézou a Akadémiou Karola Wojtylu
otvára prihlasovanie na akademický program Master v teológii manželstva a rodiny
v akademickom roku 2020/21

Hlavným zámerom tohto programu je
formovať myseľ i srdce koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach a zodpovedných aktérov pomáhajúcich profesií tak,
ako to bolo vlastné sv. Jánovi Pavlovi II.,
patrónovi tohto programu.
Duchovným správcom programu je
riaditeľ Arcidiecézneho centra pre rodinu
v Košiciach.
OBSAH ŠTÚDIA - Teologicko-filozofický
základ / Osoba z pohľadu filozofickej a
teologickej antropológie / Manželstvo a
rodina vo Svätom Písme / Dokumenty
Magistéria o manželstve a rodine / Morálna
teológia - princípy / Morálna teológia špeciálna / Pastorácia manželstva a rodiny
/ Základy bioetiky / Teológia manželstva
a rodiny / Lektúra diela K. Wojtylu „Láska
a zodpovednosť“ / Teológia tela - katechézy
o ľudskej osobe a láske / Kánonické právo
manželské / Manželstvo ako sviatosť / Spiritualita manželského a rodinného života
CIEĽOVÉ SKUPINY - Program je určený
pre osobnú i profesionálnu formáciu kňazov, zasvätených, manželských párov, seminaristov i jednotlivcov.
ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA - Štúdium je
rozdelené do dvoch rokov. Akademický
rok prebieha vždy od septembra do mája,
pričom jeden akademický rok pozostáva
z 11 vopred dohodnutých termínov. Program sa realizuje počas sobôt, v rámci
ktorých je vyučovací deň rozvrhnutý do
ôsmich vyučovacích hodín.
MOŽNOSTI PRIHLÁSENIA - Program
master je štúdiom druhého stupňa
cirkevných štúdií náboženských vied.
Ako riadni študenti sa môžu prihlásiť
absolventi bakalárskeho štúdia náboženských vied alebo ekvivalentného filozoficko-teologického štúdia.
Iní záujemcovia sa môžu prihlásiť ako
tzv. mimoriadni študenti, pričom po absolvovaní im nebude udelený akademický titul,
ale certifikát o absolvovaní programu. Pre
získanie certifikátu o absolvovaní je potrebné absolvovať všetky prednášky a skúšky,
vykonať pastoračnú prax, a úspešne absolvovať záverečnú skúšku lectio coram z
predmetu Teológia manželstva a rodiny a
Rodina v pohľade spoločenských vied.
PRIHLÁSENIE A INFORMÁCIE - Pre prihlásenie je potrebné vyplniť formulár na
stránke www.tf.ku.sk najneskôr do 12. jún
2020.

Liturgický prehľad na 5. týždeň cez rok
Deň

Liturgická spomienka

Liturgické čítania

Ne
09.02.

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po
10.02.

Svätej Školastiky, panny
spomienka

Č1: 1 Kr 8, 1-7. 9-13
Ž: Ž 132, 6-7. 8-10
Ev: Mk 6, 53-56

Ut
11.02.

Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej
ľub. spomienka

Č1: 1 Kr 8, 22-23. 27-30
Ž: Ž 84, 3. 4. 5+10. 11
Ev: Mk 7, 1-13

St
12.02.

Streda 5. týždňa v Cezročnom období

Č1: 1 Kr 10, 1-10
Ž: Ž 37, 5-6. 30-31. 39-40
Ev: Mk 7, 14-23

Št
13.02.

Štvrtok 5. týždňa v Cezročnom období

Č1: 1 Kr 11, 4-13
Ž: Ž 106, 3-4. 35-36. 37+40
Ev: Mk 7, 24-30

Pi
14.02.

Piatok 5. týždňa v Cezročnom období

Č1: 1 Kr 11, 29-32; 12, 19
Ž: Ž 81, 10-11b. 12-13. 14-15
Ev: Mk 7, 31-37

So
15.02.

Sobota 5. týždňa v Cezročnom období

Č1: 1 Kr 12, 26-32; 13, 33-34
Ž: Ž 106, 6-7a. 19-20. 21-22
Ev: Mk 8, 1-10

Ne
16.02.

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Č1: Sir 15, 16-21
Ž: Ž 119, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34
Č2: 1 Kor 2, 6-10
Ev: Mt 5, 17-37

Č1: Iz 58, 7-10
Ž: Ž 112, 4-5. 6-7. 8a+9
Č2: 1 Kor 2, 1-5
Ev: Mt 5, 13-16

Detské okienko
Čaute všetci! Dnes Ježiš
hovorí, že sme ako dve veci.
Viete ktoré? Keď pospájate
čísla, obrázky Vám napovedia. Skúste sa s rodičmi zamyslieť, prečo Ježiš spomína
práve tieto dve veci.
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