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ÚRYVOK Z POSOLSTVA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA 
NA SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH

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.
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...

„Boh napísal dve knihy: jednou je Písmo, druhou stvorenstvo. Jedna pozostáva 
z písmen a slov, druhá zo stvorených diel. Nie všetci dokážu čítať knihu Písma, ale 

všetci môžu čítať knihu stvorenstva.“  Raniero Cantalamessa, pápežský kazateľ



KURZ PRE ORGANISTOV A KANTOROV

V dňoch 5. – 10. júla 2020 sa v priestoroch Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej 
univerzity v Ružomberku uskutoční kurz pre chrámových organistov a kantorov. Kurz 
budú viesť skúsení a erudovaní cirkevní hudobníci a vysokoškolskí pedagógovia z Katedry 
hudby PF KU v Ružomberku – Rastislav Adamko, Zuzana Zahradníková, Janka Bednáriková, 
Miriam Žiarna, Martina Procházková, David di Fiore a pozvaný hosť: Dávid Postránecký 
(Česká republika).

V rámci kurzu ponúkame tieto špecializácie:

1. hra na organe - rozdelená na tri skupiny:
• základy organovej hry pre začiatočníkov
• liturgická hra (JKS, LS)
• organová literatúra

2. dirigovanie zboru
3. gregoriánsky chorál

Okrem týchto špecializácii chceme vytvoriť z účastníkov kurzu spevácky zbor, ktorý 
bude účinkovať na liturgických sláveniach – každodenných svätých omšiach, ranných 
chválach a vešperách. Zbor bude slúžiť aj ako cvičné teleso pre tých, ktorí si vyberú 
špecializáciu „dirigovanie zboru“. Ponúkame tiež individuálnu hlasovú výchovu. 
Do programu sú zaradené aj tematické prednášky so zameraním na hlasovú výchovu, 
vedenie zboru a sakrálnu a liturgickú hudbu. V súvislosti so zabezpečením kurzu prosíme 
záujemcov, aby vyplnili a poslali na uvedenú adresu prihlášku (špeciálny formulár).
Poplatky účastníka za kurz: účastnícky poplatok: 50,- €. Účastnícky poplatok sa hradí 
pri príchode na kurz - strava: obed: 3,30 €/deň (raňajky a večera vo vlastnej réžii
s možnosťou prípravy jedla na ubytovni); ubytovanie: 6,- €/noc 
(internát, dvojizbová bunka 2 + 3 lôžka s kúpeľňou.) http://trio.frage.sk
Prihlášky posielajte do 19. 6. 2020 

- poštou na adresu:
Katedra hudby, Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 56, 
034 01 Ružomberok

- mailom na adresy: zuzana.zahradnikova@ku.sk; rastislav.adamko@ku.sk
Informácie vám radi poskytneme aj na tel. č.: Orange – 0918 722110; 
O2 – 0908 619482

Prihlášky na kurz nájdete v sakristii.



OZNAMY
 V utorok 11. februára si na Pannu Máriu Lurdskú  pripomíname Svetový deň 
chorých. Nakoľko v ten deň máme rekolekcie, spoločné pomazanie chorých budeme 
udeľovať pri svätých omšiach v pondelok 10.februára o 16:30 hod. v kaplnke Božieho 

milosrdenstva a o 18:00 hod. vo farskom kostole. V Lackovciach v stredu 
12. februára o 17:00 hod..

Pomazanie chorých sa môže vyslúžiť veriacemu, ktorý sa po dosiahnutí používania 
rozumu pre chorobu alebo starobu začína ocitať v nebezpečenstve alebo je pred 

vážnou operáciou. Prijatie sviatosti chorých sa nemá odkladať na posledné okamihy života.

Sviatosť pomazania chorých má teda právo prijať veriaci, ktorý ochorel na takú chorobu, 
pri ktorej je vážne nebezpečenstvo smrti. Byť „pre starobu v nebezpečenstve“ znamená 
rovnako nachádzať sa v nebezpečenstve smrti. Sviatosť pomazania chorých môže

 prijať veriaci, ktorý dôsledkom staroby značne upadá na sile alebo má viac ako 75 rokov. 
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 a tak nebezpečenstvo smrti 

je ešte viac vážnejšie.  Ak sa zdravotný stav nezhoršil, sviatosť pomazania chorých by 
nemala byť znovu udelená skôr ako o 6 mesiacov. 

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 sv. pomazania chorých ) a  po prijatí pomazania 
chorých tiež pristúpiť k sv. prijímaniu.

 V stredu 12. februára vás pozývame na celohumenskú mládežnícku svätú 
omšu do nášho farského kostola. Nielen mladým nášho mesta sa v kázni prihovorí 

predstavený v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach- Mgr. Marek Kunder, 
prefekt propedeutika. Po sv. omši pripravujeme malé pohostenie pre birmovancov 

a bohoslovcov, ktorí prídu spoločne s o. Marekom. Ak máte chuť a čas, môžete nám 
pomôcť s prípravou občerstvenia- pizzovníkov alebo koláčov.

 
V spolupráci so Slovenským Červeným krížom, územným spolkom Humenné 

pripravujeme na piatok 14. februára „Valentínsku kvapku krvi“. Pozývame 
a povzbudzujeme- ak Vám Váš zdravotný stav dovoľuje, zapojte sa do tejto Bohu 

milej aktivity. Odber bude prebiehať na našej fare od 7:00- 10:00 hod..

Na budúcu nedeľu – 16. februára máme našu pravidelnú zbierku na FaPC.

V piatok 21. februára po detskej sv. omši pozývame rodičov prvoprijimajúcich 
na organizačno- formačné stretnutie. 

V sobotu 22. februára – po sv. omši o 8.00 hod.. bude možnosť prijatia pomazania 
olejom sv. Šarbela. 

V nedeľu 23. februára o 15.00 hod. pripravujeme stretnutie Združenie Faustínum.
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