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Obetovanie Pána
Hromnice

Podkladom tohto sviatku je záznam
evanjelistu sv. Lukáša (2,22-39), kde sa hovo-
rí: „Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona
dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruza-
lema, 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 holúb-
ky.“

V tejto správe sa hovorí najprv o očisťo-
vaní 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. Ne-
smela sa ukazovať na verejnosti. Týmto
prikázaním chcel Boh pripomenúť Židom,
že každý potomok Adama je od narodenia
poškvrnenýhriechom,achcel vnichvzbudiť
túžbu po duchovnom očistení. Mária, sama
bez hriechu počatá, okrem toho, že sa
stala matkou svätým, nadprirodzeným spô-
sobom, nebola hriešna, a preto ani nepod-
liehala predpísanému 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 fareb-
ným pásom, vykonal predpísané modlitby
a obrad očisťovania zakončil požehnaním,
ktorým ich vlastne vyhlasoval za čistých.
Po Máriinom očistení nasledovalo obeto-
vanie Ježiša ako prvorodeného syna.

V katolíckych kostoloch sa v tento svia-
tok koná obrad požehnania sviec, liturgia
svetla ako symbolu očisty a procesia so
zapálenými sviecami. Posväteným
sviecam, nazývaným hromničky, sa podľa
ľudových tradícií pripisovala ochrana pred
hromom a bleskom, preto sa zapaľujú po-
čas 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. Sviatok Obetovania Pána je v
katolíckej cirkvi aj dňom, keď sa biskupi
a kňazi stretávajú so zasvätenými osobami,
rehoľníkmi a rehoľníčkami.



Farské oznamy
Zbierka na pastoráciu mládeže

UPC/ACM dňa 19. 01. 2020
Dóm sv. Alžbety 179,00 €
Uršulínky 194,10 €
Krista Kráľa 215,00 €
Seminár 270,32 €
Dominikáni 261,09 €
Jezuiti 305,00 €
Železničná nemocnica 20,00 €
Geriatria sv. Lukáša 100,00 €
Spolu 1 544,51 €

Svätoblažejské požehnanie
V pondelok pri spomienke na sv. Blažeja,

biskupa a mučeníka budeme podľa tradície
požehnávať hrdlá veriacim pri sv. omši.
Na konci každej sv. omše bude spoločné
požehnanie. Po sv. omšiach bude možnosť
prĳať aj individuálne požehnanie hrdla.

Problematika sexuálnej výchovy a jej
riziká

V pondelok 3. februára 2020 večer o
20∶00hod.vseminárnomkostolesv.Antona
Paduánskeho v Košiciach sa uskutoční od-
borná prednáška na tému Problematika
sexuálnej výchovy a jej riziká, ktorú bude
mať známy poľský kňaz a filozof prof.
Dariusz Oko. Je kňazom krakovskej
arcidiecézy a pracuje ako profesor a vedúci
Katedry Filozofie Poznania na Filozofickej
fakulte Pápežskej univerzity sv. Jána Pavla
II. v Krakove. Je tiež mediálne známy ako
kritik ideológie Gender (rodovej rovnosti).
Všetci ste srdečne pozvaní!

Detský fašiangový karneval
Spoločenstvo rodín pri uršulínskom

kostole vás pozýva na Detský fašiangový
karneval v sobotu 8.2.2020 od 15.00 hod.
v priestoroch kláštora Uršulínok na Hlavnej
66. Témou tohtoročného karnevalu je „Môj
hrdina“. Vstupné na karneval je 1kg trvan-
livých potravín pre rodiny v núdzi. Tešíme
sa na vás.

Alžbetin list priamo na mail
Ak máte záujem byť priamo informo-

vaný a dostávať Alžbetin list elektronicky
na mail, môžete sa prihlásiť k jeho odberu
cez formulár na našej web stránke farnosti
www.domsvalzbety.sk v časti farské
oznamy alebo priamo na adrese
newsletter.domsvalzbety.sk

DOD na GTA
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského

v Košiciach, Zbrojničná 3 vás pozýva vo

štvrtok 06. 02.2020 na deň otvorených
dverí, určený pre záujemcov o 4-ročné ako
aj 8-ročné štúdium. V čase od 9∶00 hod
do 12∶00 hod. sa uskutočnia workshopy
pre žiakov a o 15.00 informácie pre rodičov.
Ponúkame vám príležitosť stretnúť sa s uči-
teľmi, žiakmi a s absolventmi gymnázia,
ktoríbudúodpovedaťnavšetkyvašeotázky
týkajúce sa štúdia na tejto škole. Budete
si môcť pozrieť priestory školy a na works-
hopoch vám priblížime vyučovacie pred-
mety a najrôznejšie školské a mimoškolské
aktivity. Teší sa na vás spoločenstvo GTA
www.gta.sk

DOD na Katolíckej univerzite
Aj tento rok sa 4. februára otvoria pre

záujemcov o štúdium, ale aj širokú verejnosť
brány Katolíckej univerzity v Ružomberku
na všetkých jej štyroch fakultách - Filozo-
fickej, Pedagogickej, Teologickej a na Fa-
kulte zdravotníctva.

Po úvodnom otvorení podujatia o 10.00
hod. bude program pokračovať priamo na
príslušnej fakulte, kde sa záujemcovia budú
môcť stretnúť so zástupcami jednotlivých
katedier, ktorí im individuálne poskytnú
informácie o študĳných programoch ponú-
kaných katedrou. Na fakultách budú tiež
prebiehať zaujímavé sprievodné aktivity.

DOD bude
v Aule Jána Pavla II. na Pedagogickej

fakulteKU,Hrabovskácesta 1vRužomberku
– prezáujemcov oštúdium na Pedagogickej
a Filozofickej fakulte KU,

v Organovej sieni na Fakulte zdravot-
níctva KU, Nám. A. Hlinku 60 v Ružomberku
– pre záujemcov o štúdium na Fakulte
zdravotníctva KU,

v átriu na Teologickej fakulte KU, Hlavná
89 v Košiciach – pre záujemcov o štúdium
na Teologickej fakulte KU.

Nové číslo časopisu Verbum
Najnovšie číslo Verbumu sa zameriava

na Rusko: jeho filozofiu, teológiu a prínos
pre našu katolícku vieru. Štúdia benediktína
Jána Dolného o Vladimírovi Solovjovovi
Kritik ruského nacionalizmu poukazuje na
problematiku jednostranného vnímania
úlohy Ruska medzi samotnými Rusmi. Prof.
Helena Hrehová ponúka portrét osobnosti
a osobné spomienky na človeka, ktorý po
Bohu zasvätil svoj život Rusku a Rusom –
kardinála Tomáša Špidlíka. A mnoho ďal-
ších iných podnetných článkov.

Novinkou v možnosti objednávania Ver-
bumu je digitálne predplatné na rok so
vstupom do celého archívu. Viac na http-
s://casopisverbum.sk/objednavka/.
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Deň Liturgická spomienka Liturgické čítania

Ne
02.02. OBETOVANIE PÁNA

Č1: Mal 3, 1-4
Ž: Ž 24, 7. 8. 9. 10
Č2: Hebr 2, 14-18
Ev: Lk 2, 22-40

Po
03.02.

Svätého Blažeja, biskupa a mučeníka
ľub. spomienka

Č1: 2 Sam 15, 13-30; 16, 5-13
Ž: Ž 3, 2-3. 4-5. 6-7
Ev: Mk 5, 1-20

Ut
04.02. Utorok 4. týždňa v Cezročnom období

Č1: 2 Sam 18, 9-10. – 19, 3
Ž: Ž 86, 1-2. 3-4. 5-6
Ev: Mk 5, 21-43

St
05.02.

Svätej Agáty, panny a mučenice
spomienka

Č1: 2 Sam 24, 2. 9-17
Ž: Ž 32, 1-2. 5. 6. 7
Ev: Mk 6, 1-6

Št
06.02.

Svätého Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov
spomienka

Č1: 1 Kr 2, 1-4. 10-12
Ž: 1 Krn 29, 10bc. 11. 12
Ev: Mk 6, 7-13

Pi
07.02. Piatok 4. týždňa v Cezročnom období

Č1: Sir 47, 2-13
Ž: Ž 18, 31. 47+50. 51
Ev: Mk 6, 14-29

So
08.02. Sobota 4. týždňa v Cezročnom období

Č1: 1 Kr 3, 4-13
Ž: Ž 119, 9. 10. 11. 12. 13. 14
Ev: Mk 6, 30-34

Ne
09.02. 5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Č1: Iz 58, 7-10
Ž: Ž 112, 4-5. 6-7. 8a+9
Č2: 1 Kor 2, 1-5
Ev: Mt 5, 13-16

Liturgický prehľad na 4. týždeň cez rok

Detské okienko

Ahojte! Dnes
idú Mária, Jozef
a Ježiš do Jeruza-
lema, kde sa stretá-
vajú s prorokom
Simeonom, ktorý
im vyjavil, aký osud
Ježiša čaká, aj keď
oni ešte nevedeli,
čo jeho predpove-
de znamenajú
a čudovali sa. Po-
môžte Svätej rodi-
ne nájsť cestu
bludiskom k proro-
kovi.


