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Na štyridsiaty deň po Ježišovom narodení, priniesli Jozef s Máriou dieťa do chrámu
zasvätiť ho Bohu. Tak im to ukladal Mojžišov zákon. Rodičia ho obetovali Pánovi. Aj preto
sa tento sviatok u nás volá od r. 1969: Obetovanie Pána. Slávi sa 2. februára a ľudovo
je nazývaný Hromnice – podľa hromničnej sviece (hromničky), ktorá sa v tento deň
posväcuje v kostole. V Ríme sa slávil už od 7. storočia a to pod názvom Očisťovanie Panny
Márie. V rámci sprievodu do Baziliky Santa Maria Maggiore sa totiž niesli v rukách sviece,
ako znak pokánia a očistenia.
Aj pri vysluhovaní sviatosti krstu rodičia obetujú svoje dieťa Bohu. Je múdre odovzdávať
počas života svoje dieťa Otcovi, ktorý sa najlepšie postará. Existuje množstvo prípadov,
keď rodičia, vďační za vymodlené dieťatko, zasvätili ho Bohu a ono sa potom aj samé
rozhodlo zasvätiť mu svoj život v kňazstve, v rehoľnom živote...
Pápež Ján Pavol II. v roku 1997 stanovil Deň zasväteného života na 2. februára – teda deň
Obetovania Pána. Pri tejto príležitosti sa uskutočňujú stretnutia zasvätených osôb,
aby si pripomenuli svoje zasvätenie a obnovili si sľuby, ktoré dali Pánovi.
Myslime po tieto dni na nich vo svojich modlitbách s vďakou i prosbou, veď vieme,
koľko dobra robia medzi nami – laikmi, i v celej Cirkvi viditeľným spôsobom, no zďaleka
nemáme predstavu o tom, koľko modlitieb, sebazaprení, obiet prinášajú pre dobro nás
všetkých. Život zasvätených nie je ľahký, no prináša voňavé duchovné plody, ktoré patria
nebu.
V dnešnej dobe, keď sú často práve zasvätení ľudia vystavovaní terčom kritiky, je našou
úlohou brániť ich, modliť sa za nich a byť im vďační, pomáhať im a zapájať sa do aktivít,
aby sme v jednote s nimi slúžili pre vyššie ciele Bohu. Oni sa zriekli svojho života a darovali
ho úplne Bohu a dávajú ho práve cez službu ľuďom a Cirkvi.
Prosme preto za všetkých: za pápeža Františka, za nášho arcibiskupa i všetkých
biskupov , za našich kňazov vo farnostiach, za rehoľníkov a rehoľnice i za všetkých
zasvätených, ktorí sa podieľajú akýmkoľvek spôsobom, aby v nás rástla túžba po Bohu
a po Večnom živote.
Pane, požehnaj všetky zasvätené osoby a daj im silu v ich obetovaní sa pre Teba i pre nás a raz ich
odmeň večnou spásou a už tu na zemi radosťou a svojim svetlom. Chráň v nich ich sväté povolanie,
daj im silu v ich vnútorných bojoch a poteš ich svojou veľkou láskou už tu na zemi. Amen.
-jh-
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

2. 2. n ed e ľa O b eto v an ie P á na .
Sviatok.
3.2. pondelok sv. Blažej, biskup
a mučeník. Ľubovoľná spomienka.
5.2. streda sv. Agáta, panna
a mučenica. Spomienka.
6.2. štvrtok sv. Pavol Miki
a spoločníci, mučeníci. Spomienka.
9.2. nedeľa — DÓM o 9:00 h Sv. omša
do RTVS (latinská sv. omša nebude)

Obetovanie Pána
1. čítanie: Mal 3, 1-4. Príde do svojho
chrámu

Pán,

ktorého

hľadáte.

Ž 24 Resp.: Príď, Pane, do svojho svätého
chrámu.

2. čítanie: Hebr 2, 14-18. Vo všetkom
sa musel pripodobniť bratom, aby sa stal
milosrdným.
Evanjelium: Lk 2, 22-40. Chlapec rástol,
plný múdrosti.

OZNAMY
NEDEĽA — OBETOVANIE PÁNA
V nedeľu 2. februára budeme sláviť Sviatok Obetovania Pána. Ľudovo je nazývaný
tento deň - Hromnice.
Sviatok Obetovania Pána ľudovo nazývaný Hromnice sa spája
s požehnaním hromničnej sviece, v ktorej vidíme ochranu pred rozličnými
živelnými pohromami a nebezpečenstvami. Sviece každoročne
v úvode sv. omše požehnáva biskup alebo kňaz. Zavedenie svätenia
hromničných sviečok sa pripisuje pápežovi Geláziovi r. 494.
Sviatok Obetovania Pána pripomína udalosť, ktorú opisuje
evanjelista Lukáš (Lk 2,22-30). „Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich
očisťovania, priniesli 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.“
Mária s Jozefom na 40. deň po narodení priniesli Ježiša do chrámu a prorok
Simeon ho označil za Spasiteľa všetkých národov a svetlo na osvietenie pohanov.
V západnej liturgii ma tento sviatok názov Obetovania Pána. Vo východnej liturgii
sa tento sviatok nazýva sviatkom Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša
Krista.
Tento sviatok sa pred rokom 1969 slávil v západnej Cirkvi ako mariánsky sviatok
Očisťovania Panny Márie. Sviatok má svoj pôvod na východe, kde sa slávil od polovice 4. storočia 14. februára, t. j. 40 dní po Zjavení Pána (Epifánia). V Jeruzaleme sa
v tento deň konali osobitné procesie, tzv. apante. V roku 542 cisár Justinián (527565) zaviedol jeho slávenie v Carihrade a stanovil ho na 2. februára, t. j. 40 dní po
Narodení Pána. Z Carihradu sa potom sviatok rýchlo rozšíril na Západ.

Pápež Sergej I. (687-701) nariadil, aby sa v tento deň konali slávnostné procesie,
ktoré smerovali do Baziliky Panny Márie Snežnej (Santa Maria Maggiore).
V 8. a 9. storočí sa dôraz obsahu slávností postupne presunul
na oslavu Panny Márie a sviatok nadobudol mariánsky charakter.
V novom liturgickom kalendári z roku 1969 dostal názov Praesentatio Domini
- Obetovanie Pána – a vrátil sa mu jeho kristologický ráz.
BLAŽEJSKÉ POŽEHNANIE
V pondelok 3.2.2014 je deň zasvätený úcte sv. Blažeja(+ 316) biskupa
a mučeníka. Vzývame ho ako orodovníka pred chorobami hrdla.
Pri sv. omšiach budeme udeľovať požehnanie hrdla - po sv. omši pred oltárom individuálne.
Podľa legendy bol Blažej nielen biskupom v Sebaste v Arménsku (dnes Siwas),
ale aj lekárom. Povesť rozpráva, že jedna vdova s plačom priniesla k Blažejovi svoje
dieťa, ktorému zostala trčať v hrdle rybia kosť, a prosila ho o pomoc. Blažej sa
vrúcne pomodlil, požehnal dieťa a chlapec sa uzdravil. Po jeho smrti sa tiež diali
zázraky uzdravenia.
Vyvinula s tradícia, že na sviatok sv. Blažeja (3.februára) sa udeľuje požehnanie sv.
Blažeja – požehnanie hrdla. Sv. Blažej patril medzi štrnástich pomocníkov v núdzi.
Je veľmi uctievaný. Len v samotnom Ríme je päť kostolov zasvätených práve jemu.
NANOVO S BOHOM
Univerzitné pastoračné centrum (UPC) svätých Košických mučeníkov pripravuje
od februára vieroučný seminár „Nanovo s Bohom“ pre študentov nad 25 rokov
a pre pracujúcich. Informačné stretnutie pre záujemcov bude 7.2.2014 o 18:30 h
v priestoroch UPC na Hlavnej 89 v Košiciach. Seminár sa skončí 2.5. 2014.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne v kancelárii UPC. Podrobnosti nájdete
na www.upcke.sk alebo na 0915966444 a na plagáte.
BIRMOVANIE
V stredu 29.1.2014 pri generálnej audiencii na Námestí sv. Petra sa
Sv. Otec František venoval katechéze k sviatosti birmovania. Nadviazal tak
na predchádzajúce katechézy venované krstu.
Vysvetlil účinky sviatosti birmovania a pripomenul zodpovednosť rodičov
a vychovávateľov za prípravu mladých k jej prijatiu. Povzbudil ich: „Keď prijmeme
Ducha Svätého v našom srdci a necháme ho pôsobiť, sám Kristus sa v nás sprítomňuje a prejavuje sa v našom živote. Sám Kristus sa naším prostredníctvom bude
modliť, odpúšťať, vlievať nádej a útechu, slúžiť bratom, stáť pri núdznych a pri
najúbohejších, vytvárať spoločenstvo a zasievať pokoj.“ Pápež František tiež prezradil, že po ukončení cyklu o sviatostiach sa vo svojich katechézach plánuje podrobnejšie zamerať na sedem darov Ducha Svätého. (TK KBS)

