
24. svetový Deň chorých (piaty krát na Slovensku) 
 
 

Dunajská Streda – Malé Blahovo, Filiálny kostol Všetkých svätých – 13. februára 
v Svätom roku milosrdenstva 2016 

 
 
 

Vzácny zástupca nášho veľmajstra z Budapešti a veľprior Slovensko s manželkami, 
magistrálni kapláni, dámy a rytieri, drahí hostia z Maďarska ako i zo Slovenska, predstavitelia Rádu 
sv. Juraja a Rádu sv. Lazára, pán viceprimátor, bratia a sestry! 
 

Pripomíname si svetový deň chorých. 
 

Prvý raz ho začal sláviť v roku1993 dnes už sv. Ján Pavol II., ktorého relikviu z môjho 
farského kostola Svätého Ducha v Kátlovciach ex indumentis – z dotyku, t. j. z jeho reverendy, čo 
nosil na sebe - si dnes tu po sv. omši môžeme uctiť. 
 

Svätý poľský pápež ustanovil, že sa bude každoročne sláviť na liturgickú spomienku 
Lurdskej Panny Márie (tohto roku sme ju mali vo štvrtok tohto týždňa). A s KMFAP si ho piaty krát 
pripomíname na Slovensku. Pričom si uvedomujeme, že naši chorí a tí, čo ich opatrujú svoje 
utrpenie zvládnu len vtedy, ak budú naplnení úprimnou láskou. 
Jej zdrojom je len Pán Boh, v ktorého chráme sme sa zišli, aby sme si ju od Neho vyprosili. 
 

A to preto, aby sme Ho mohli nasledovať napríklad ako bl. Matka Tereza, s ktorou sa sv. Ján 
Pavol II. držal za ruku a spolu kráčali – ako sú obaja svätci spoločne zachytení na jednej známej 
fotografii. Raz keď táto zakladateľka Misionárov a misionárok lásky našla chorého a doráňaného 
človeka na uliciach Kalkaty, stála pred nemocnicou, kde ju s ním nevpustili pre nedostatok miesta. 
No ona sa ho nezbavila, neopustila ho a postarala sa o neho. Svojou trpezlivosťou a obetavou 
láskou ku každému človeku si neskôr získala nielen chorých, ale aj všetkých zdravých v Indii ba i 
na celom svete – veď kvôli tomu dostala Nobelovu cenu mieru a Katolícka cirkev si ju už uctieva 
ako blahoslavenú a podľa dostupných informácií by práve v tomto Svätom roku milosrdenstva mala 
byť svätorečená. 

 
Pamätajme preto aj my na chorých, možno tak ako jedno dievčatko, ktoré si vždy do školy 

nosilo dve vreckovky. Učiteľka sa jej pýtala na vysvetlenie. Jednu mám na smrkanie a druhú, aby 
som mala čím utrieť slzy tomu, kto plače - odpovedala. 
 

Bratia a sestry! Pomáhajme svojim plačúcim chorým blížnym, lebo tak budeme slúžiť 
samotnému Pánu Ježišovi, za čo nás raz v nebi odmení. 
Amen. 
 
 

Dr.h.c. doc. ThLic. Mgr. Pavol Zemko, Th.D., O.C.H., 
Magistrálny kaplán 


