
 
 

 
 

Uctievanie relikvií svätých 

Katolícka cirkev si uctieva artefakty svätých 
známych ako relikvie. Pre nezasvätených sa tradícia uctievania relikvií 
(najmä uctievanie telesných pozostatkov) môže zdať ako mimoriadne morbídna 
prax. Korene tradície však siahajú až do obdobia pred Ježišom a je podložená             
v Písme a v cirkevnej tradícii. Aj keď je to jedna z najfascinujúcejších tradícií Cirkvi, 
môže byť vnímaná aj ako jedna z najviac nepochopených. 

Relikvie sú fyzické objekty, ktoré majú priamu súvislosť so svätými alebo s 
Pánom Ježišom. Obvykle sú rozdelené do troch stupňov: 

 Relikvie 1. stupňa sú telá alebo telesné úlomky svätca v podobe kúskov kostí, 
svalstva alebo krvi.  

 Relikvie 2. stupňa sú niečo, čo svätý (blahoslavený) osobne vlastnil, ako 
napríklad košeľu alebo knihu. 

 Relikvie 3. stupňa sú tie predmety, ktorých sa svätý dotkol alebo sa veriaci 
(látkou, ružou...) dotkli relikvie prvého alebo druhého stupňa.  

Katolícka tradícia uctievania relikvií svätých 
vychádza z Písma, ktoré nás učí, že Boh pôsobí 
prostredníctvom relikvií, najmä v zmysle 
vyliečenia.  
„Potom Elizeus zomrel a pochovali ho. V tom 
roku však prichádzali do krajiny moabskí lupiči. 
Keď raz pochovávali akéhosi muža, zazreli 
lupičskú bandu a hodili toho muža do Elizeovho 
hrobu. Len čo sa ten muž dotkol Elizeových 
kostí, ožil a stal si na nohy.“ (2 Kr 13, 20-21). 

… na inom mieste nájdeme: 
„Vtedy k nemu odzadu pristúpila istá žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok, 
a dotkla sa obruby jeho odevu. Povedala si totiž v duchu: „Ak sa dotknem čo len jeho 
odevu, ozdraviem.“ Ježiš sa obrátil a keď ju zazrel, povedal: „Dúfaj, dcéra, tvoja 
viera ťa uzdravila.“ A žena bola od tej hodiny zdravá.“ (Mt 9, 20-22). 
… alebo: 
„A Boh robil Pavlovými rukami neobyčajné divy, takže aj na chorých donášali šatky 
a zástery, ktoré sa dotkli jeho tela, a neduhy ich opúšťali a zlí duchovia vychádzali.“ 
(Sk 19, 11-12). (pokračovanie na str. 2) 
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(pokračovanie zo str. 1) V každom z týchto prípadov Boh uzdravil pomocou 
hmotného objektu. Nástroj na vyliečenie bol dotyk s takýmto objektom. Je 
dôležité poznamenať, že príčinou uzdravenia je Boh; relikvie sú prostriedkom, 
prostredníctvom ktorého koná. Inými slovami, relikvie nie sú čarovné, 
neobsahujú moc mimo Boha. Každé dobro, ktoré sa prejavuje prostredníctvom 
relikvií, je Božím činom.  

Uctievanie relikvií datujeme už od najstarších čias kresťanstva. Príkladom 
je cirkev v Smyrne (dnešný Izmir, Turecko), kde bol jej biskup sv. Polykarp 
spálený zaživa: „Obdivujeme Krista, pretože On je Syn Boží, mučeníkov si uctievame 
ako učeníkov a napodobňovateľov Pána. Polykarpove pozostatky sú pre nás 
cennejšie než najdrahšie diamanty a ktoré si vážime viac než zlato.“ (Skutky sv. 
Polykarpa, boli spísané približne v roku 156). Polykarp bol významnou 
osobnosťou. Obrátil ho apoštol Ján, ktorý ho pokrstil a následne ustanovil za 
biskupa. Preto vidíme, že Cirkev od svojho vzniku praktizovala oddanosť 
pozostatkom mučeníkov. 

Duchovný význam uctievania relikvií azda najlepšie definoval sv. 
Hieronym: „Nechceme uctievať relikvie, nemáme ich obdivovať. Už len zo strachu, 
že sa skôr pokloníme stvoreniu než Tvorcovi. Ale uctievame relikvie mučeníkov, aby 
sme lepšie obdivovali toho, ktorého mučeníkmi sú.“ (Ad Riparium, i, P.L., XXII, 907). 
Relikvie ctíme len kvôli uctievaniu Boha. 

Za definitívne uznanie časti tela ako relikvie prebieha formálnym obradom 
už pred blahorečením a následne sú tieto časti presťahované do kostola. 
Jednoducho povedané, hrob sa exhumuje a nájdu sa smrteľné pozostatky.  

Existuje významný rozdiel medzi blahorečením (beatifikáciou) 
a svätorečením (kanonizáciou). Blahorečenie je vyhlásenie Cirkvi, že existujú 
silné dôkazy o tom, že daná osoba je medzi požehnanými v nebi. Napriek tomu 
blahorečenie umožňuje len miestnu úctu. To je úcta príslušná krajine, v ktorej 
jednotlivec žil a zomrel. Sv. omše k spomienke napr. bl. Anny Kolesárovej nemôžu 
byť slávené napr. v USA... Kým blahorečenie umožňuje miestnu zbožnosť, 
kanonizácia vyžaduje úctu všeobecnú, úctu v celej Cirkvi. 

Spôsob, akým uchovávame relikvie je mimoriadne dôležitý. V ideálnom 
prípade by mali byť relikvie uchované v kostole alebo kaplnke, kde môžu byť 
sprístupnené k verejnej úcte. Najvyššia česť, ktorú Cirkev môže dať relikvii, je 
umiestniť ju do oltára, na ktorom sa slávi svätá obeta. Táto prax pochádza              
z najstarších čias cirkvi. Hroby mučeníkov boli v skutočnosti najcennejšími 
oltármi liturgie. Alternatívou k ich umiestneniu v oltároch je ich inštalovanie        
v oddelenom výklenku, kde si ich ľudia môžu uctievať.  

Cirkev kvôli mnohým zneužívaniam, ktoré boli spáchané v súvislosti s 
relikviami, už nevydáva relikvie jednotlivcom – ani duchovným. Zneužitia sa 
nemusela nevyhnutne dopustiť osoba, ktorej pôvodne cirkev zanechala relikvie. 
Keď však tieto osoby zomreli a tieto relikvie boli súčasťou dedičstva, často boli 
vystavené veľkej zraniteľnosti. Cirkev preto chráni relikvie a vydáva ich len do 
kostolov, kaplniek a oratórií. (zdroj: internet) 



OZNAMY 
   Program aktivít a liturgických slávení na mesiac február 

   1.2.    - Prvý piatok v mesiaci. V tento deň budem vysluhovať sviatosť zmierenia 
chorým v ich príbytku, spojenú s udeľovaním sviatosti pomazania chorých.  
Začnem od 9:00 hod. v Hrabovci n./L. Chorých nahláste v sakristii.  

   2.2.    - Sviatok Obetovania Pána (Hromnice) – pri sv. omši v Hrabovci n./L. o 8:00 
budú požehnané hromničné sviece. Môžete si ich priniesť.  

 2.2. - Fatimská sobota v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca 
o 7:15 hod. a slávením sv. omše o 8:00 hod.  

 3.2. - Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať. 
Prvonedeľné popoludňajšie pobožnosti budú v: HR – 14:00 / ZD – 14:30 

Spomienka na sv. Blažeja sa tento rok neslávi, predsa na konci sv. omše 
udelím sväteninu požehnanie hrdla. 

 7.2. - Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania. Po sv. omši 
v Jabloni budeme mať pobožnosť za duchovné povolania. 

--------------------------- 
 dňa 8. 2. je 5. medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi, 

ktorý vyhlásil pápež František. Spojme sa v modlitbe so Sv. Otcom a s celým 
svetom za ženy, mužov a detí, ktorí sa stali obeťami obchodovania, čím bola 
pošliapaná ich ľudská dôstojnosť. 

 Pomazanie chorých: pri sv. omšiach 11. 2. a 12. 2. budem udeľovať sviatosť 
pomazania chorých. Túto sviatosť môžu prijať chorí v akomkoľvek veku a ľudia 
starší ako 60 rokov, pričom je potrebné byť v stave milosti posväcujúcej. 

 Relikvie sv. Košických mučeníkov: v dňoch 23. 2. – 24. 2. budú v našej farnosti 
prítomné relikvie sv. Košických mučeníkov. Po sv. omšiach si ich budete môcť 
uctiť. Na ich príchod sa aj duchovne pripravíme a to Deviatnikom, ktorý sa 
budeme v našich kostoloch modliť od 16. 2. vždy večer o 18:00. (ak je v daný 
deň sv. omša – pred sv. omšou; v nedeľu v rámci pobožnosti). 

 Výročie sobáša: v rámci Roka sv. Košických mučeníkov je možné sláviť spoločne     
s o. arcibiskupom jubileum manželstva manželov z celej arcidiecézy.  
(25. výročie – 26.5.2019 o 15:00 / 50., 60. a 65. výročie – 13.10.2019 o 15:00). 
Tí, ktorí v tomto roku slávia jubileum manželstva a chcú sa zúčastniť slávnosti 
v košickej katedrále, nech sa nahlásia na farskom úrade do 1.4.2019. 

 Národný pochod za život 2019: je možné zapojiť sa do modlitbovej a pôstnej reťaze 
za Národný pochod za život, ktorá potrvá do 22. septembra 2019. Bližšie info je 
na: pochodzazivot.sk/duchovna-podpora/  

 SVIATOSŤ ZMIERENIA na mesiac MAREC: 
Utorok 26.2.2019 Slov. Krivé  17:00 – 18:00 
Streda 

(2 kňazi) 
27.2.2019 

Jabloň  
Hrabovec n./L. 

16:00 – 17:15 
17:30 – 18:45 

Štvrtok 28.2.2019 Zbudské Dlhé 16:45 – 18:00 
Prvopiatková sv. spoveď je zároveň spoveďou pred pôstom 



RÍM. KAT. FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, ZBUDSKÉ DLHÉ 

Február 2019 Rozpis svätých omší na mesiac: 
DÁTUM LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS MIESTO ÚMYSEL 

Piatok 1.2.2019 Prvý piatok 

16:30 
17:00 
17:30 
18:00 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé  

Bohosl. slova  
Za členov SNSJ 
Bohosl. slova  
 Štefan a Helena Slivka 

Sobota 2.2.2019 
Obetovanie Pána (sv.) 

 
Vigília 4. nedele cez rok 

7:15 
8:00 

18:00 

Hrabovec n./L. 
 
Jabloň 

Modlitba posvätného ruženca   /požehn. 
Za členov bratstva sv. ruženca         sviec/ 
ZBP Lenka s rodinou 

Nedeľa 3.2.2019 
4. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

Za farnosť                                /požehnanie 
ZBP Ondrej (30.r.)                              hrdla/ 
ZBP Mária Orlejová (70.r.) 

Utorok 5.2.2019 Sv. Agáta, panna a muč. (sp.) 7:00 Zbudské Dlhé  
 Ján a Mária Ďula;  Juraj a Helena 
Holovka 

Streda 6.2.2019 Sv. Pavol Miki a spol., muč.  (sp.) 18:00 Hrabovec n./L.  Helena, Michal a Jozef Kondor 
Štvrtok 7.2.2019 Za duchovné povolania 18:00 Jabloň ZBP Ján (60.r.) 
Piatok 8.2.2019 Féria 7:00 Slov. Krivé  brat, rodičia a starí rodičia 

Sobota 9.2.2019 Vigília 5. nedele cez rok 18:00 Jabloň 
ZBP a poďakovanie za 80. r. a pomoc 
v chorobe - Anna 

Nedeľa 10.2.2019 5. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

ZBP Marcel, Anna a Martina 
Za farnosť 
ZBP Ladislav Pekala (65.r.) 

Pondelok 11.2.2019 Panna Mára Lurdská (ľs.) 
17:00 

 
18:00 

Zbudské Dlhé 
 
Hrabovec n./L. 

 Ján a Mária Smetanka;  Michal 
a Anna Kulan 
 Bernardína Katanová   /pom. chorých/ 

Utorok 12.2.2019 Féria 
17:00 
18:00 

 

Slov. Krivé 
Jabloň 
 

 Štefan, Mária a Štefan Čopan, č. 25 
 Michal, Štefan, Tomáš, Anna a Anna 
Mato-Lukáč                       /pom. chorých/ 

Streda 13.2.2019 Féria 7:00 Zbudské Dlhé  Klaudia Demeterová 
Štvrtok 14.2.2019 Féria 7:00 Hrabovec n./L.  Vasiľ Svitič a Mária Krátenová 

Piatok 15.2.2019 Féria 
7:00 
7:45 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Štefan, Andrej a Margita 
 Mária a Štefan Balica 

Sobota 16.2.2019 Vigília 6. nedele cez rok 18:00 Hrabovec n./L. ZBP Peter Karoľ      /začiatok Deviatnika/ 

Nedeľa 17.2.2019 6. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

ZBP Štefánia (30.r.) 
 Ján, Marián, Žofia a Blažej 
 Anna a Vasiľ Fic 

Utorok 19.2.2019 Féria 18:00 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Streda 20.2.2019 Féria 18:00 Zbudské Dlhé  Mária Jacková 
Štvrtok 21.2.2019 Féria 18:00 Jabloň * za  z Jablone 
Piatok 22.2.2019 Katedra sv. Petra,apoštola (sv.) 7:00 Slov. Krivé  Štefan Balica 
Sobota 23.2.2019 Vigília 7. nedele cez rok 18:00 Hrabovec n./L.  Mária Hudáková (1.výr.) 

Nedeľa 24.2.2019 7. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

ZBP rod. Čopanová, č. 36             /relikvie 
Za  z rodiny Dutkovej         sv. Košických 
ZBP Samuel a jeho rodičia     mučeníkov/ 

Utorok 26.2.2019 Féria 18:00 Slov. Krivé ZBP Marián a Ján Meždej           /spoveď/ 
Streda 27.2.2019 Féria 19:00 Hrabovec n./L.  Stanislav Fejka a Mária Cichá/spoveď/ 

Štvrtok 28.2.2019 Féria 18:00 Zbudské Dlhé 
 Mária a Ján Voljanský;  Mária 
a Štefan Voljanský                       /spoveď/ 

 

* HR   Anna Gužíková, Peter Ferčák, Štefan Kolesár, Edita Šuhajdová, Henrik Hrin, Bernarda Ferčáková, Jozef Demčák, 
Ján Folenta 

* JA   Štefan Dzurov, Emil Dušák, Helena Hodorová, Anna Gribová, Ján Kontuľ, Ján Lukáč, Štefan Dzurov 
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„Len vďaka chorobe poznáme cenu zdravia.“ (Hérakleitos) 


