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Podkladom tohto sviatku je záznam 
evanjelistu sv. Lukáša (2,22-39), kde sa 
hovorí: „Keď uplynuli podľa Mojžišo-
vho zákona dni ich očisťovania, prinie-
sli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili 

Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „…všetko mužského rodu, čo otvára 
lono matky, bude zasvätené Pánovi; a aby obetovali ako káže Pánov zákon, pár 
hrdličiek alebo dva holúbky.“

V tejto správe sa hovorí najprv o očisťovaní Ježišovej Matky a potom o obetovaní 
Ježiša v chráme. Podľa Mojžišovho zákona (Lv 12,2 a nasl.) každá matka po 
pôrode sa pokladala za poškvrnenú, nečistú. Nesmela sa ukazovať na verejnosti. 
Týmto prikázaním chcel Boh pripomenúť Židom, že každý potomok Adama je 
od narodenia poškvrnený hriechom, a chcel v nich vzbudiť túžbu po duchovnom 
očistení. Mária, sama bez hriechu počatá, okrem toho, že sa stala matkou svätým, 
nadprirodzeným spôsobom, nebola hriešna, a preto ani nepodliehala predpísa-
nému obradu očisťovania. No z pokory a poslušnosti voči posvätnému zákonu 
– aby nikoho nepohoršila – podriadila sa tomuto obradu.

Mária teda prišla do jeruzalemského chrámu so svojím ženíchom sv. Jozefom 
a s dieťaťom Ježišom. Na nádvorí chrámu kúpil Jozef dve hrdličky alebo holubice. 
Kňaz, oblečený do bieleho rúcha s farebným pásom, vykonal predpísané modlit-
by a obrad očisťovania zakončil požehnaním, ktorým ich vlastne vyhlasoval za čis-
tých. Po Máriinom očistení nasledovalo obetovanie Ježiša ako prvorodeného syna. 

V katolíckych kostoloch sa v tento sviatok koná obrad požehnania sviec, liturgia 
svetla ako symbolu očisty a procesia so zapálenými sviecami. Posväteným svie-
cam, nazývaným hromničky, sa podľa ľudových tradícií pripisovala ochrana pred 
hromom a bleskom, preto sa zapaľujú počas búrky. Aj v súčasnosti mnohí veriaci 
prichádzajú na Hromnice do kostolov so sviecami, aby si ich nechali posvätiť,
a v zložitých situáciách ich zapaľujú vo svojich príbytkoch. Nejde o nejakú ma-
gickú moc sviece, ale o modlitbu pri zapálenej hromničke. Sviatok Obetovania 
Pána je  v katolíckej cirkvi aj dňom, keď sa biskupi a kňazi stretávajú so zasväte-
nými osobami, rehoľníkmi a rehoľníčkami.

Pripravil bohoslovec: Šimon Chrzaser

Poznámka: V piatok 2.februára budeme pri sv. omšiach požehnávať 
sviece – hromničky aj v našom kostole. 



Pomazanie chorých spojené s modlitbou za uzdravenie vošlo do histórie ako konkurencia pohan-
ských rituálov a obradov, ktoré mali zabezpečiť uzdravenie. Nie však v tom, že by to mala byť iba 
zmena pohanských modlitieb za kresťanské, ale v tom, že znamenalo úplnú zmenu pohľadu na 
stav choroby a na jej osobné vnímanie. Pre pohanov mala modlitbová praktika pohanského rituálu 
akoby „využiť“ duchovné sily, aby sa vrátilo zdravie. Pre kresťana však táto sviatosť zahŕňa okrem 
prosieb za telesné uzdravenie aj duchovný rozmer uzdravenia. Želaním veriaceho nebolo len to, aby 
sa mu vrátilo telesné uzdravenie, ale aby aj telesný aj duchovný rozmer človeka dosiahol harmóniu, 
ku ktorej pozýva človeka Boh. S tým sa spája aj vedomie, že Boh ma neopúšťa vo chvíli bolesti 
a choroby, práve naopak: táto sviatosť veriacemu pripomína, že Boh je s ním aj v ťažkých chvíľach.

Vážna choroba vždy so sebou prináša existenčnú krízu chorého a jeho najbližších. V nej človek 
zakusuje svoju vlastnú bezmocnosť, obmedzenia a svoju konečnosť, lebo mu dáva tušiť smrť. Cho-
roba môže viesť k úzkosti, k uzatvoreniu sa do seba, niekedy dokonca k zúfalstvu a k vzbure voči 
Bohu. V chorobe sa vždy ako dotieravý hmyz vracia otázka: „Prečo? Ak Boh stvoril všetko dobré 
a je dobrý?“ No choroba môže urobiť človeka zrelším, môže mu pomôcť rozlíšiť, čo v jeho živote 
nie je podstatné, aby sa zameral na to, čo je podstatné. Choroba môže človeka podnietiť na hľadanie 
Boha a návrat k nemu.

Aký je naozaj Boží pohľad na chorobu? Je choroba pre Boha formou pomsty (ako to chápali židia, 
keď priviedli k Ježišovi slepého a pýtali sa: „Zhrešil on, alebo jeho rodičia?“ (Jn 9, 2), či skúšky, alebo 
dokonca je to svedectvo, že Boh je bezmocný voči zlu? Odpoveďou je to, čo vidíme v konaní Ježiša. 
Tam je skrytá odpoveď. Pre Ježiša je choroba človeka dielom nepriateľa. A on, Boží Syn, „uzdra-
voval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom“ (Mt 4, 23). Prišiel však nielen preto, aby navracal 
telesné zdravie, ale aby uzdravil celého človeka: telo i dušu. Pri uzdravovaní telesnej choroby Ježiš 
vždy dáva dôraz aj na duchovný rozmer človeka. Druhým rozmerom, ktorý stretáme v Ježišovom 
živote je stotožnenie sa s chorobami a utrpením druhých („On vzal na seba naše slabosti a niesol 
naše choroby.“ (Mt 8, 17)), ba dokonca s nimi samými („Bol som chorý a navštívili ste ma.“ (Mt 25, 36). 
Tretí rozmer choroby je asi ten najťažší: Utrpenie nás môže urobiť podobnými jemu a spojiť nás 
s jeho vykupiteľským utrpením. Svätý Pavol o tom hovorí slovami: „Dopĺňať na vlastnom tele to, 
čo chýba Kristovmu utrpeniu. (Kol 1, 24) Je to rozmer obety znovu podľa slov svätého Pavla: 
„Nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život.“(2 Kor 4, 10)

Ježiš vyzýva svojich učeníkov, aby aj oni išli a okrem hlásania evanjelia aj uzdravovali: „V mojom 
mene… na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“(Mk 16, 17-18) Takto sa vlastne potvrdzuje 
to, čo hovorí preklad jeho mena: Boh, ktorý spasí. Cirkev sa túto úlohu usiluje plniť v rozličných 
aspektoch. Stačí spomenúť zakladanie nemocníc a podobných inštitúcií. A samozrejme sem pat-
rí aj osobitná sviatosť: Sviatosť pomazania chorých. Človek sa nezrieka možnosti prosiť o telesné 
zdravie, práve naopak, predovšetkým táto prosba zostáva dôležitá, no zároveň zo slov sv. Jakuba 
cítime, že sa  ani neočakáva ako samozrejmosť. V Božom pláne má miesto úsilie a boj človeka proti 
akejkoľvek chorobe. Zdravie totiž každý človek pokladá za jednu z najväčších hodnôt, ale predsa 
nie je tou najväčšou. Pre Ježiša je najväčšou hodnotou človek vo svojej celistvosti: jeho záchrana, 
spása. To je práve to, čo sa žiada prostredníctvom modlitby a pomazania kňazom: spása chorého 
a tá v sebe zahŕňa aj odpustenie hriechov. A tak pomazanie chorých nie je magickým zaklínadlom, pro-
stredníctvom ktorého sa automaticky vracia zdravie, ale chvíľou, v ktorej človek napriek svojej ťažkej 
situácii vo viere prosí o vieru. Podobne ako vo Svätom Písme: „Verím. Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24)

Sviatosť vysluhujú biskupi a kňazi. Podľa KKC 1514 sviatosť môže prijať veriaci, keď začína byť  
v smrteľnom nebezpečenstve po fyzickom zoslabnutí v starobe alebo chorobe. Sviatosť nie je iba pre 
tých, čo sa nachádzajú v krajnom nebezpečenstve smrti. Pomazanie chorých môže prijať aj ten, kto 
je pred vážnou operáciou. Pred prijatím pomazania chorých je potrebné prijať sviatosť zmierenia- 
vyspovedať sa. 

V nedeľu 11. februára na 26. svetový deň chorých po sv. omšiach budeme udeľovať pomazanie chorých.

POMAZANIE CHORÝCH



OZNAMY 
V tomto týždni nám prišlo rozhodnutie z Arcibiskupského úradu v Košiciach, že sv. bir-

movania našim birmovancom bude otec arcibiskup udeľovať v našej farnosti 17. júna.2018

V prvopiatkovom týždni bude kancelária farského úradu zatvorená.

Spovedanie chorých – vo štvrtok 1. februára od 9.00 hod.  

Adorácia v kostole: pozývame vás k celodennej adorácii v našom farskom kostole v piatok 
2. februára od rannej sv. omše až do večernej sv. omše (Lackovciach od 15.30 hod. do 17.00 
hod.). Zároveň vám pripomíname možnosť na prvý piatok zapojiť  sa k spoločnej modlitbe 

Korunky Božieho milosrdenstva o 15.00 hod .

V pondelok 29. januára bude v našom FaPC stretnutie prípravného tímu ADSM, ktoré sa 
v tomto roku uskutoční 7. apríla v našej športovej hale v Humennom. Prosíme vás o mod-

litbové sprevádzanie tohto podujatia a jeho prípravy. Kto by sa chcel zapojiť do prípravy 
tohto stretnutia, môže kontaktovať kaplána Mariána.

V stredu 31.januára o 18.00 hod. na sviatok kňaza sv. Jána Bosca bude v našom kostole 
slúžiť sv. omšu pre mládež direktor saleziánov v Humennom don Peter Veselský.

Oznam pre tretiakov a ich rodičov: keďže 2. februára sú polročné prázdniny,
 stretká nie sú a ani sv. omša nebude „detská“.

V sobotu 3. februára na sviatok sv. Blažeja budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie. 

V sobotu 3. februára pozývame deti na Farský karneval. Začíname 14:00 v CVČ Dúha. 

Predpokladaný koniec 17:00. Vstup v maskách. Očakávame aj návštevu z Narnie. 

V nedeľu 4. februára nás saleziáni pozývajú o 15.00 hod. na Don Bosco show. 
Program bude v mestskom kultúrnom stredisku. ( KASKE ) 

V nedeľu 11. februára 2018 bude pravidelná zbierka na naše FaPC. 
Pán Boh zaplať za vaše milodary. 
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Poriadok bohoslužieb
29. 1. 2018 - 11. 2. 2018
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