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RÍMSKOKATOLÍCKA  CIRKEV,  FARNOSŤ  SV. CYRILA A METODA V  KE - KRÁSNA 

Sviatok Obetovania Pána – Hromnice 

2. februára 

slávime v cirkvi 

sviatok 

Obetovania 

Pána, ľudovo 

nazývaný aj 

Hromnice. Ak 

sa obzrieme do 

minulosti, 

zistíme, že 

tento sviatok 

má bohatú 

históriu. Názov 

Obetovanie 

Pána  sa v 

Katolíckej cirkvi 

používa od roku 

1969, teda od 

skončenia 

Druhého vatikánskeho koncilu. Názov hovorí, čo sa udialo na štyridsiaty deň po Ježišovom 

narodení. V Evanjeliu podľa Lukáša čítame v druhej kapitole o tom, ako Jozef s Máriou prinášajú 

malého Ježiša do jeruzalemského chrámu, aby ho podľa Mojžišovho zákona (Porov.: Lv 12,1-8) 

predstavili Pánovi a aby zároveň za neho ako prvorodeného syna priniesli obetu . 

Sviatok Obetovania Pána je jedným z najstarších cirkevných sviatkov. V Jeruzaleme ho zvlášť 

slávnostným spôsobom slávili už v 4. stor. po Kr.  

V Ríme sa tento sviatok slávil od 7. stor. po Kr., keď sa tam konal slávnostný sprievod – procesia, 

ktorý začínal od Rímskeho fóra a smeroval do Baziliky Sancta Maria Maggiore – Panny Márie 

väčšej. Účastníci niesli v rukách sviece a procesia sa konala z viacerých dôvodov.  

Sviatok Obetovania Pána, čiže Hromnice neznamená len koniec sanice, ako hovorí ľudová 

pranostika, ale pre celé ľudstvo má bohatú duchovnú hĺbku a pripomína nám skutočnosť, že Boh 

prostredníctvom svojho Syna, Ježiša Krista, ktorý je Svetlom sveta, navštívil svoj ľud. Je to zároveň 

predzvesť Kristovho utrpenia a účasť Matky na utrpení svojho Syna. 

 

 

http://www.farnostkrasna.sk/
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PÔST 
 

10. FEBRUÁR 2016 – POPOLCOVÁ STREDA 
 

 

 
 

 
Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst. Je formou pokánia 

nielen v kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách. V Rímskokatolíckej cirkvi sa 
pôstna príprava na Veľkú noc začína tzv. Popolcovou stredou. Je to streda v 
siedmom týždni pred Veľkou nocou. V tento deň, ktorý je dňom prísneho pôstu a 
zdržiavania sa mäsitého pokrmu, kňaz alebo diakon robí popolom znak kríža na 
čelách veriacich so slovami: „Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš“, alebo 
„Kajajte sa a verte v evanjelium!“. 

 
Obrad sypania popola na hlavu v prvý pôstny deň sa praktizoval už od 8. storočia. 

Pôvodne to bol obrad vyhradený len pre veľkých a     verejných hriešnikov, ktorí v 
tento deň začínali svoju cestu pokánia. Vstupovali do chrámu bosí, zaodetí 
vrecovinou a sypali si na hlavu popol. Neskôr podobným spôsobom začínali svoje 
pokánie nielen verejní kajúcnici, ale aj ostatní veriaci a sypanie popola na hlavu sa 
stalo všeobecným  symbolom rozhodnutia nastúpiť na cestu pokánia. V 10. a 11. 
storočí bol už tento obrad udomácnený v mnohých oblastiach západnej  Európy. 
Koncil v Benevente v roku 1091 ho zaviedol pre celú Cirkev, pričom sypanie popola 
na hlavu sa nahradilo značením na čelo. 
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2016 
ČO PRE NÁS ZNAMENÁ PÔSTNE OBDOBIE A ČO V ŇOM MÔŽEME UROBIŤ? 

 

Popolcovou stredou začíname 40 dňové pôstne obdobie. Je to predovšetkým čas milosti, 
ktorý nám Pán Boh dáva. Je to čas prípravy na Veľkú noc. Môžeme sa zamyslieť nad tým, 
čo pre nás pôst znamená. Kresťanstvo, viera a tradícia Katolíckej cirkvi nám ponúkajú veľkú 
milosť, ktorá je úplne odlišná od spôsobu života v tomto svete. Nie je to krok späť, krok do 
stredoveku, ale je to pravda o nás samotných, o tom kto sme, odkiaľ sme prišli a kam 
ideme. Tradícia Cirkvi je tá, že pôstny čas je čas prípravy a zvláštny čas pokánia. Čo to 
však vlastne to pokánie je? Možno tomu tak dobre nerozumieme, iba to slovíčko mnohokrát 
počujeme na kázni alebo z rôznych zdrojov. Pokánie je predovšetkým zmena života, z 
gréčtiny – metanoia, premena zo starého spôsobu života k novému. Je to zanechanie 
hriechu, s ktorým máme často také veľké problémy, a ktorý nás stojí toľko síl a spôsobuje 
nám toľko bolesti a smútku. Je to duchovný boj, ktorí bojujú kresťania, aby sa vyslobodili zo 
zvyku hriechu a aby boli slobodní a šťastní. Z tohto dôvodu Cirkev odporúča pôst a 
zriekanie sa. 
 
Čo môžeme počas tohoročného pôstu v našom živote zmeniť? Je to predovšetkým to, čo 
sme už povedali, totiž máme zanechať náš hriech. Môžeme si rozmyslieť, ale poväčšine je 
nám to zrejmé, ku ktorému hriechu je každý z nás priľnutý. Boh od nás žiada, aby sme sa s 
jeho pomocou tohto hriechu vzdali. Sami to nie sme schopní urobiť, ale s jeho pomocou 
áno. Môže to byť prejedanie sa, nečistota, nevernosť, zlý slovník, lenivosť, 
nezodpovednosť, lakomstvo, alkohol, egoizmus a mnoho iných. 
 
Čo nám však veľmi chýba? Je to práve modlitba. Máme mnoho problémov práve preto, že 
sa nemodlíme. Zanechali sme svoju osobnú modlitbu a modlitbu v rodine. Keď si tak v 
duchu odpoviem: modlil som sa dostatočne? Nezanechal som modlitbu ráno alebo večer? 
Pomodlil som sa niekedy v posledných dňoch napríklad ruženec? Pomodlili sme sa niekedy 
v posledných dňoch celá rodina spoločne? Prečítal som si niečo zo Svätého písma? 
Modlitba má veľmi veľkú duchovnú silu. Svätý Alfonz často opakoval, že kto sa modlí ten sa 
spasí, kto sa nemodlí, ten sa nespasí. Preto je tak dôležité sa dobre a pravidelne, to jest 
každý deň modliť. Skutočne v súčasnosti bez modlitby nemáme šancu duchovne vydržať. 
Je to ako benzín do motora auta, ktoré bez neho nie je schopné ísť. Preto vás všetkých 
pozývame k dobrej a úprimnej modlitbe srdcom, modlitbe každodennej. 
 
Počas tohto pôstu sa môžeme zriekať aj niektorej veci alebo činnosti, ktorá nám spôsobuje 
problémy. Napríklad, ak pozerám veľmi veľa televíziu, a tá mi zaberie veľa času počas dňa, 
môžem sa jej počas pôstu zrieknuť, napríklad okrem správ a pod. Alebo ak som zvyknutý na 
určitý luxus, ktorý ma stojí veľa peňazí, ktoré by možno pomohli mojej rodine inak, môžem 
sa ho zrieknuť. Určite je mnoho vecí, ktorých by sme sa takto mohli zrieknuť. Je to na 
našom rozhodnutí a robíme to z lásky k Bohu, pretože bez tejto lásky by to nemalo zmysel. 
Pán Boh nás aj takýmto spôsobom chce oslobodiť od vecí, ktoré nám škodia a ku ktorým 
sme nezdravo pripútaní, a ktoré nás robia nešťastnými, aj keď si na začiatku myslíme, že 
nás urobia šťastnými. 
 
Želáme vám teda požehnané pôstne obdobie, pevnú vôľu a vytrvalosť, aby sme to, čo 
počúvame a čítame, preniesli aj do našich skutkov. Istotne nám potom Pán Boh, keď uvidí 
našu snahu po zmene života, daruje veľa radosti a lásky, akú sme doteraz ešte nezakúsili. 
Panna Mária, Sídlo múdrosti, oroduj za nás! 
 

 



 4 

SV. OMŠE    FEBRUÁR  2016 
 

DEŇ ÚMYSEL HOD. 

01.PO + TERÉZIA PETRUŠOVÁ  RB 7.30 

02. 
UT 

+ MARGITA, MIKULÁŠ BODNÁR 7.30 

+ IMRICH, JÚLIA, JOLANA KURUC, + LADISLAV VARGA 18.00 

03.ST + JÁN BUŠEK, + JÁN, MÁRIA VAŠKO 7.00 

04.ŠT   

05. 
PIA 

+ JÁN, MÁRIA POPOVIČ 7.00 

+ HELENA, PETER, PETER HRIC 18.00 

06.SO +  MÁRIA, JPZEF, IMRICH 8.00 

07. 
NE 

ZBP ROD. HRABKOVSKEJ 8.30 

ZA FARNOSŤ 10.30 

08.PO + MÁRIA, MIKULÁŠ MARTON 7.30 

09. 
UT 

+ LADISLAV TRUHAN 7.30 

+  EUGEN, MICHAL 18.00 

10. 
ST 

+ FRANTIŠEK POPOVIČ 7.00 

+ JOZEF BODA 18.00 

11.ŠT   

12. 
PIA 

+ ZUZANA, MICHAL ŠAMUDOVSKÝ 18.00 

+ VERONIKA, JÁN VINCOVI 18.00 

+ JÁN, ONDREJ, MÁRIA, ONDREJ KRAFČÍK 18.00 

13.SO + REGINA PETRUŠOVÁ 8.00 

14. 
NE 

+ VERONIKA ŠMÝROVÁ, 1. VÝR. 8.30 

ZA FARNOSŤ 10.30 

15.PO ZA DUŠE V OČISTCI 7.30 

16.UT + MÁRIA, FRANTIŠEK KOBEZDA 18.00 

17.ST + AUGUSTÍN, MÁRIA 7.30 

18.ŠT   

19.PIA 
+ MARTA SAMKOVÁ 18.00 

+ FRANTIŠEK NAGY 18.00 

20.SO ZBP ROD. GORDOŇOVA 8.00 

21. 
NE 

+ JÁN HAJDU,  + JOHANA, JOZEF EPERIEŠI 8.30 

ZA FARNOSŤ 10.30 

22.PO + OTÍLIA, JÁN MIĽO 7.30 

23. 
UT 

ZBP PRE ALŽBETU 7.30 

ZBP RAFAEL 60RŽ 18.00 

24.ST + ŠTEFAN, KATARÍNA STUPÁR,   + KATARÍNA LINDVAIOVÁ 7.00 

25.ŠT   

26. 
PIA 

+ MARTIN BUGOŠ ST. 18.00 

+ VIKTOR VARŠA 18.00 

27.SO + LADISLAV HAKE 1. VÝR. 8.00 

28. 
NE 

+ FRANTIŠEK LACKO ML., + ALŽBETA, JÁN 8.30 

ZBP PETER 40RŽ 10.30 

29.PO + HELENA, MICHAL HAJDUK 7.30 

 

POBOŽNOSTI V PÔSTNOM OBDOBÍ: 

PIATOK : 17.30 KORUNKA K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU, CESTA BOLESTI PANNY MÁRIE 

NEDEĽA: 14.30 KRÍŽOVÁ CESTA 

 

 


