
Na pamiatku Simeo
nových slov o Ježišovi 
– našom Svetle – kňaz 
požehnáva „hromnič
né“ sviece, ktoré sa za
paľujú pri modlitbe za 
ochranu v búrkach. Na 
obrázku vľavo je sv. Lu
káš píšuci ikonu Boho
rodičky.

Štyridsať dní po Vianociach – sviatku Narodenia 
Pána si pripomíname obetovanie Ježiša v chrá
me. Mária s Jozefom priniesli malého Ježiša do 
chrámu v Jeruzaleme. Bolo zvykom, že rodičia 
zasvätia prvorodeného chlapca Bohu na znak 
vďačnosti za dar jeho života. V chráme v ten 
deň bola i  prorokyňa Anna 
a prorok Simeon, ktorý Ježi
ša s nadšením vzal do náručia 
a  označil ho za Spasiteľa 
všetkých národov a svetlo 
na osvietenie poha
nov. Mária a Jozef 
sa ve ru čudovali 
jeho prorockým 
slovám. Podrob
nejšie o  tejto 
udalosti píše 
evanjelista Lukáš 
v 2. kapitole (verše 22 – 32).

Dnešný deň je zároveň Dňom zasväteného života, 
teda tých, ktorí svoj život úplne darovali – zasväti
li Bohu. Sú to kňazi, rehoľní bratia a rehoľné ses
try, ktorí špeciálnym spôsobom pôsobia v Cirkvi 
a svojou láskou svedčia o Božej láske.

Istotne poznáte nejednu zasvätenú osobu – 
kňazov a rehoľníkov, ktorí pôsobili a pôsobia 
vo vašej farnosti; misionárov za hranicami, 
zasvätených z kruhu vašich priateľov, rodiny; 
zasvätených laikov. 
• Čo pre vás znamená ich zasvätený život? 
• Aké dary cez týchto ľudí nám dáva Boh?
•  Aký význam pre svet má ich darovanie sa Bohu? 

Okrem modlitby za vernosť zasvätených v ich 
povolaní im môžete zablahoželať nejakou 
maličkosťou, ktorú vymyslíte a vytvoríte sami 
alebo s rodičmi. Môže to byť kresbička, kartička 
s poďakovaním či esemeska, ktorú k ich sviatku 
stihnete napísať aj priamo 2. februára – v Deň 
zasväteného života. Alebo aj dodatočne – neskôr.

Pane Ježišu,
ako si jedného dňa 

povolal prvých učeníkov
a urobil si ich rybármi ľudí,

tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie:
Poď a nasleduj ma!

Daruj mladým chlapcom a dievčatám
milosť ochotne odpovedať 

na tvoj hlas.
Amen.

†  na Slovensku pôsobia rehoľné sestry z vyše 
50 rôznych rehoľných spoločenstiev?

 
†  mužských rehoľných spoločností je u nás 27?

†  ďalší Bohu zasvätení bratia a sestry žijú vo 
svete – mimo rehoľných domov či kláštorov 
ako zasvätení laici? Svoj život zasvätili Bohu 
a slúžia svojim blížnym v bežnom živote, ho
ci aj v rifliach uprostred sídliska, v povolaní 
učiteľky, ekonóma alebo napríklad lekára.
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Ahoj, kamaráti!

Obetovanie v chráme

Vieš, že...

Svedectvo o láske,  
ktorá presahuje čas

Sviatok Obetovania Pána - Hromnice
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– Mňam, Dobromilka, ten posledný vianoč-
ný medovníček stále chutí.
– Vidíš, Svetlúšik, osvedčený recept našej 
čitateľky nesklamal. Vydrží trebárs aj do 
Hromníc.
– Hmm, čiže viac ako 40 dní. Ozaj, Dob-
romilka, máme pripravenú „hromničnú“ 
sviecu na požehnanie? A malé prekvapko 
pre našich priateľov rehoľníkov, ktorí slá-
via Deň zasväteného života?
– Fúha, Svetlúšik, všetko si píšem. Akosi 
veľa toho máme ešte na práci. Letím zhá-
ňať, čo treba, a ty môžeš našim kamarátom 
posvietiť baterkou na sviatok, o ktorom 
hovoríš .

Duchovný kvietok pre rehoľnú sestru, brata, kňa-
za ku Dňu zasvätených: z plastelíny vymodeluj 
guľku a napichni ju na stonku – drevenú špajdľu. 
Z tvrdého papiera vystrihni lupienky a napíš svoj 
duchovný dar pre obdarovaného (modlitba zaň-
ho, dobrý skutok, zrieknutie sa niečoho) a lupien-
ky zastokni do plastelínového stredu. Ak kvietok 
nemôžeš podarovať osobne, môžeš ho odfotiť 
a fotku poslať e-mailom alebo esemeskou aj mi-
sionárovi za more či rehoľnej sestre do kláštora. 


