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Jozef Gnip, dekan

LEKÁRSKA STAROSTLIVOSŤ je
na slabej úrovni, hovoria tí,
ktorí boli hospitalizovaní v na-

šich nemocniciach. Ale lekárska ve-
da urobila veľké pokroky, až sa zdalo,
že je všemocná a vráti každému
pacientovi zdravie. Nestalo sa, ne-
dokáže prekročiť hranice ľudských
možností. Pozitívne je, že o zdravie
tela sa staráme a objavili sme spoje-
nie tela s dušou v ľudskej bytosti. Aj

náboženstvo a teológia pomáha
k ozdraveniu tela a duše. V každej
nemocnici sú duchovní správcovia,
ktorí sa starajú o zdravie duší, ktoré
vplýva na zdravie tela. „Aj jedno aj
druhé potrebuje starostlivosť. Boh si
praje, aby veda a náboženstvo spolu-
pracovali. Ak by sme to chceli pove-
dať poetickejšie, tak medicína je pra-
vou Ježišovou rukou a náboženstvo,
alebo viera ľavou rukou. Medicína
pomáha telu a náboženstvo duši.
Táto spolupráca zaiste nepovedie
k tomu, že zo sveta zmizne utrpenie.
Povedie však tak isto k dôležitým ve-
ciam. Viera lieči. Viera pomáha. Vie-

ra je prevenciou. Viera dáva zmysel
utrpeniu. Viera dáva nádej. Viera je
zameraná na večnosť. Táto schop-
nosť viery pomáha medicíne, aby člo-
vek dostal to, čo sa nazýva kom-
plexnou starostlivosťou.“ (M. Šuráb)

A tak smelo môžeme tvrdiť, že
Ježiš je božský lekár, ktorý lieči telo
aj dušu. On sám o sebe tvrdí: „Le-
kára nepotrebujú zdraví, ale chorí.
Neprišiel volať spravodlivých, ale
hriešnikov.“ Ak lieči hriech, vylieči aj
jeho následky, čo predstavuje choro-
ba tela spojená s utrpením. Samotné
utrpenie Ježiš premieňa svojím krí-
žom, ako hovorila bl. Matka Tereza
z Kalkaty, na Boží dar.       n
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DŇA 11. 12. 2014 bola na pôde RK
CMBF UK v Bratislave predstavená

nová kniha s názvom „O pastorácii roz-
vedených a znovuzosobášených“. Skrá-
tene zhrnieme základné informácie pod-
ľa úvodu kardinála Ratzingera:

1. Rozvedení a znovusobášení veria-
ci sa nachádzajú v situácii, ktorá ob-
jektívne protirečí nerozlučnosti man-
želstva. Kvôli vernosti Ježišovmu uče-
niu zostáva Cirkev pevne presvedčená,
že manželstvo je nerozlučiteľné. Druhý
vatikánsky koncil učí: „Toto dôverné spo-
jenie, čiže vzájomné darovanie sa dvoch
osôb, ako aj dobro detí vyžadujú úplnú
vernosť manželov a dôrazne požadujú ich
nerozlučiteľnú jednotu“ (GS č. 48). Je pre-
to zakázané „konať pre rozvedených, ktorí
uzatvárajú nový sobáš, akýkoľvek obrad,
nech by ich k tomu viedli akékoľvek dôvody
alebo pastoračné zámienky“ (FC 84). Tieto
obrady by totiž pôsobili dojmom nového
sviatostného manželstva a znehodnotili
by náuku o nerozlučnosti manželstva.

2. Rozvedení a znovusobášení veria-
ci zostávajú členmi Božieho ľudu
a musia cítiť Kristovu lásku a ma-
terskú blízkosť Cirkvi. „Treba ich po-
vzbudzovať, aby počúvali Božie slovo, zú-
častňovali sa na obete svätej omše, vytrvalo
sa modlili, konali skutky lásky a napomá-
hali podujatiam miestneho spoločenstva
v prospech spravodlivosti, vychovávali svo-
je deti v kresťanskej viere, pestovali ducha
kajúcnosti a skutky pokánia, a tak si deň
čo deň vyprosovali Božiu milosť“ (FC, č.
84). Vo svojom príhovore v r. 1997 Svätý
Otec zdôrazňuje predovšetkým význam
výchovy detí.

3. Ako pokrstení sú rozvedení
a znovusobášení veriaci povolaní ak-
tívne sa zúčastňovať na živote Cirkvi -
v tej miere, do akej je to zlučiteľné
s ich objektívnou situáciou. Táto nor-
ma nie je len čisto disciplinárnym na-
riadením, ktoré by Cirkev mohla zmeniť.

Vychádza z objektívnej situá-
cie, ktorá sama o sebe zne-
možňuje prístup ku sv. prijí-
maniu. Ján Pavol II. tento ná-
ukový základ vyjadruje takto:
„Sami totiž bránia tomu, aby boli pripus-
tení, nakoľko ich stav a životné okolnosti
sú v objektívnom rozpore s tým zväzkom
lásky medzi Kristom a Cirkvou, ktorý sa
práve v Eucharistii naznačuje a uskutoč-
ňuje.“ K tomuto prvotnému dôvodu sa
pridáva aj druhý, ktorý má viac pastorač-
nú podstatu: „Keby sa takéto osoby pri-
pustili k Eucharistii, veriacich by to uviedlo do
pochybností a neistoty ohľadom učenia Cirkvi
o nerozlučiteľnosti manželstva“ (FC, č. 84).

4. Kvôli svojej objektívnej situácii
nemôžu byť rozvedení a znovusobáše-
ní veriaci pripustení k svätému prijí-
maniu, a ani z vlastnej iniciatívy ne-
majú pristupovať k Pánovmu stolu.
„Veriaca osoba, ktorá dlhodobo spolunažíva
more uxorio s osobou, ktorej nie je legitím-
nou manželkou alebo legitímnym manželom,
nemôže pristupovať k eucharistickému prijí-
maniu. Pastieri a spovedníci majú závažnú
povinnosť napomenúť inak zmýšľajúcu
osobu, že takýto úsudok svedomia je v ot-
vorenom rozpore s náukou Cirkvi. Musia
tiež pri vyučovaní pripomínať túto náuku
všetkým veriacim, ktorí sú im zverení.“
(List, č. 6). Je dôležité veriacim dobre
vysvetliť zmysel tejto záväznej normy.
Nejde tu o vylučovanie kohokoľvek akým-
koľvek spôsobom alebo o diskrimináciu.
Typická námietka: komukoľvek sa od-
pustí, len rozvedeným sa neodpustí. To
nie je pravda. Treba pripomenúť, že nie-
len rozvedení a znovuzosobášení sú ha-
tení pristupovať k Eucharistii. Každý ve-
riaci v stave tvrdošijného zotrvávania
v podmienkach ťažkého hriechu je hate-
ný. A aj samotné nezotrvávanie v pravde
viery – teda upadnutie do bludu – je
prekážkou v prijímaní sviatostí.

pokračovanie nabudúce



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 17:00 10:30

Charitný dom J.M. 9:00
Rómska osada 16:00

nemocnica 16:00 16:00 16:00

ústav 11:00 11:00 11:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
6:30

Gn 1,1-19; Ž 104; Mk 6,53-56 11:30 † Anna, Ján, Peter

Zo svojich diel nech sa teší Pán. 18:00 † Helena, Pavol

Sv. Školastiky, pn. 6:30
Gn 1,20-2.4a; Ž 8; Mk 7,1-13 11:30 † Anna

Pane, náš vládca, aké vznešené je tvoje meno 

na celej zemi.
18:00 ¤ Klára

6:30
Gn 2,4b-9.15-17; Ž 104; Mk 7,14-23 11:30 † Anna, Ján, Michal

Duša moja, veleb Pána; on je nesmierne veľký. 18:00 ¤ Martina s rod.

6:30
Gn 2,18-25; Ž 128; Mk 7,24-30 11:30 † Anna, Peter, Kristína

Blažení sú všetci, čo sa boja Pána. 18:00 ¤ rod. Pauličova

6:30
Gn 3,1-8; Ž 32; Mk 7,31-37 11:30 ¤ Pavol 60 r.

Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu. 18:00 † Vladimír, Ján, Mária, Michal

Sv. Cyrila, mn. a sv. Metoda, bs., 
patrónov Európy

7:00 ¤ Agáta, Jozefína s rod.

Gn 3,9-24; Ž 90; Mk 8,1-10     Pane, stal si sa 18:00 † Eleonóra

nám útočišťom z pokolenia na pokolenie.

7:10 ranné chvály

7:30 † Július

Lv 13,1-2.45-46; Ž 32; 1 Kor 10,31-11.1; Mk 1,40-45 9:00 † Barbora

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Ján, Mária s rod.

St
11. 2. 

6. nedeľa v období cez rok

Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš ma 

radosťou zo spásy.

Po
9. 2. 
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Pi
13. 2. 
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14. 2. 

Št
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Ne
15. 2. 

K
a

n
ce

lá
ri

a
 f

a
rs

k
é
h

o
 ú

ra
d

u
: 
 P

o,
 U

t
1
6
:0

0
 –

 1
7
:0

0
, 

 S
t 

9
:0

0
 –

 1
0
:3

0
, 

P
i 

1
5
:0

0
 –

 1
6
:3

0
. 

 P
o
h

re
b
y
 a

 s
ú

rn
e
 z

á
le

ži
to

s
ti

 m
ô
že

te
v
y
b
a

v
o
v
a

ť 
p
re

d
 

a
le

b
o
 

p
o
 

s
v
. 

o
m

š
i 

s
 

k
ň

a
z
o
m

 
v
 

s
a

k
ri

s
ti

i.
 

K
rs

tn
á

 
n

á
u

k
a

:
p
re

d
 

k
rs

to
m

 
 

S
o
b
á

š
n

a
 

n
á

u
k
a

:
so

bo
ta

 
o 

9
:0

0
k
an

ce
lá

ri
a:

 6
7
2
2
7
7
3
, 

za
op

at
ro

va
n

ie
 c

h
or

ýc
h

: 
0
9
0
5
 3

3
5
0
7
8

ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

15.2.2015 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie L. Fraštia O. Domaracký T. Majerská E. Andrejková

žalm D. Telepčáková

2. čítanie L. Fraštiová D. Sabo J. Karniš E. Andrejko

prosby K. Fraštiová Z. Domaracká A. Potocká H. Andrejková

1. Ďakujeme mladým dobrovoľníkom
z našej farnosti za roznesenie le-
tákov do poštových schránok a vy-
lepenie plagátov na propagáciu
Referenda za rodinu od Aliancie
za rodinu.

2. V talianskej diecéze Frascati sa
27. 1. začalo slávnostné otvorenie
procesu svätorečenia Chiary Lu-
bichovej, zakladateľky Hnutia fo-
koláre. Proces otvoril diecézny
biskup R. Martinelli.

3. V nedeľu 8. 2. o 15. hod. bude
karneval pre deti v telocvični cir-
kevnej školy sv. Jozafáta.

4. V dňoch 9. až 15. 2. prebieha na
Slovensku Národný týždeň man-
želstva. Pri tejto príležitosti v na-
šej farnosti pripravujeme: v pia-
tok 13. 2. po večernej sv. omši
modlitby a spevy TAIZE. V nedeľu
15. 2. o 9. hod. sv. omša a o 15.
hod. manželské popoludnie s aga-
pé v reštaurácii Mladosť (škola sv.
Jozafáta) Pri vchode do kostola
(pod chórom) bude pripravená kra-
bica, kde môžete počas celého týž-
dňa dávať svoje prosby, chvály
a vďaky, ktoré budú v nedeľu na sv.
omši odovzdané ako obetný dar.

5. V stredu 11. 2. na Svetový deň
chorých budeme v omšiach vyslu-
hovať sviatosť pomazania chorých
pre tých, ktorých staroba alebo
choroba ohrozuje život a sú v po-
sväcujúcej milosti.

6. V decembri bol publikovaný doku-
ment Cirkvi O pastorácii rozvede-
ných a znova sobášených, ktorý
sa nachádza na každej fare aj
v predajniach SSV. Pojednáva
o nesviatostných zväzkoch muža a
ženy. Mnohí z nich sú naši prakti-
zujúci farníci a pre túto prekážku
nemôžu pristupovať k sviatostiam
pokánia a Eucharistie. Náš farár
a dekan ich pozýva na stretnutie
v čase otvorenia kancelárie alebo

Svoje milodary na temperovanie a dlažbu kostola môžete posielať aj na číslo
nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB. Variabilný symbol 7654.

Všeobecný: Aby väznení, najmä z ra-
dov mladých ľudí, mali možnosť zno-
vu budovať dôstojný život.
Evanjelizačný: Aby manželia žijúci
oddelene našli prijatie a oporu
v kresťanskom spoločenstve.
Úmysel našich biskupov: Aby naši
starci, starenky a chorí obetovali
svoje ťažkosti za kňazské a rehoľné
povolania.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU

MODLITBY NA FEBRUÁR

večer po sv. omši, príp. nech sa
prihlásia na t. č. 672 2773. Ne-
sviatostným zväzkom sa vysvetlí
situácia zo strany cirkevných no-
riem a potom budeme spolu hľadať
východiská a riešenia. Týmito prí-
padmi sa osobitne bude farár za-
oberať v mesiaci február a marec.
Spolu sa modlíme za Božie svetlo
do ich situácie, lebo napriek ich
stavu ostávajú členmi Cirkvi.

7. Apoštolský nuncius na Slovensku
Mons. Mario Giordana z poverenia
vatikánskeho Štátneho sekretariá-
tu informuje, že medzi aktivitami
Roka zasväteného života bol deň
8. 2. 2015 vyhlásený za Svetový
deň modlitby, zamýšľania sa
a boja proti obchodovaniu s ľuď-
mi. Táto iniciatíva vyšla od Medzi-
národných združení generálnych
predstavených ženských i muž-
ských reholí a pápež František ju
s radosťou privítal. Existuje viace-
ro aktivít vo svete proti obchodova-
niu s ľuďmi, avšak vyžaduje sa ešte
väčšie prehĺbenie poznatkov v tejto
oblasti a širšia spolupráca rôznych
náboženských a sociálnych inštitú-
cií. Aj KBS je pozvaná k sláveniu
tohto Svetového dňa, aby sa napo-
mohlo senzibilizácii verejnej mien-
ky a veriacich ľudí voči tomuto
smutnému fenoménu prítomnému
vo svete, ktorý je jedným z najbo-
lestnejších rán súčasnej doby.


