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1111..  ffeebbrruuáárr::  PPaannnnaa  MMáárriiaa  LLuurrddsskkáá,,  ssppoommiieennkkaa  

aa  SSvveettoovvýý  ddeeňň  cchhoorrýýcchh  
Na tento deň totiž pripadá výročie prvého 
zjavenia Panny Márie v Lurdoch sv. 
Bernadete Soubirousovej. V roku 1858, 
keď mala len štrnásť rokov, sa jej zjavila 
Panna Mária v jaskyni v lese pri zbieraní 
dreva. Bola odetá v bielom, v rukách 
držala ruženec. Potom sa jej zjavila ešte 
sedemnásť krát. Až pri šestnástom zjavení, 
ktoré bolo 25. marca 1858, sa jej odvážila 
spýtať, kto je. Panna Mária je odpovedala: 
„Som Nepoškvrnené Počatie.“ Posledné 
zjavenie bolo v noci 16. júla. Dlhšie trvalo, 
kým sa tieto zjavenia preskúmali 
a potvrdili, že sú pravé. Štyri roky predtým pápež Pius IX. na žiadosť biskupov 
a cirkevných snemov z celého sveta vyhlásil dogmu o Nepoškvrnenom Počatí 
Panny Márie. Pre nás to znamená, že treba veriť, že Márie sa nikdy žiadny 
hriech nedotkol. Ani dedičný. Keď to Mária o sebe v Lurdoch vyhlásila, bolo to 
potvrdenie, že to tak naozaj je. Ďalšie posolstvo, ktoré pochádza z týchto 
zjavení, je Božie milosrdenstvo. Zjavila sa nie s trestajúcim bičom, ale s výzvou 
na pokánie a s uistením, že Boh hriešnikom neželá smrť, chce im odpustiť. 
Pri Massabiellskej jaskyni sa potom odohralo množstvo uzdravení a zázrakov. 
Doteraz patria Lurdy k pútnickým miestam celosvetového významu. Množstvo 
ľudí sem prichádza, aby prosili za uzdravenie a mnohí sú vypočutí. Z tohto 
dôvodu sa 11. február slávi ako Svetový deň chorých. Obdivuhodné je, že Boh 
si vyvolil chudobnú, neučenú dievčinu, aby takto oznámil svetu, že má oň 
záujem a chce, aby sa všetci vrátili k nemu. 
Pomazanie chorých – Katechizmus Katolíckej Cirkvi (KKC): 
1526 „Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním 
modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví 
chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu“ (Jak 5,14-
15).  
1527 Sviatosť pomazania chorých má za cieľ udeliť osobitnú milosť kresťanovi, 
ktorý prežíva ťažkosti spojené so stavom ťažkej choroby alebo staroby.  
1528 Vhodný čas na prijatie svätého pomazania isto nastáva vtedy, keď sa 
veriaci začína ocitať v nebezpečenstve smrti pre chorobu alebo starobu.  

1529 Kresťan môže prijať sväté pomazanie zakaždým, 
keď upadne do ťažkej choroby, a takisto aj vtedy, 
keď ho už prijal, ale choroba sa mu zhorší.  
1530 Sviatosť pomazania chorých môžu 
vysluhovať iba biskupi a kňazi. Na jej 
udelenie používajú olej posvätený 
biskupom alebo, v prípade potreby, 
kňazom, ktorý sviatosť vysluhuje.  
1531 Slávenie tejto sviatosti v podstate 
spočíva v pomazaní chorého olejom na 
čele a na rukách (v rímskom obrade) alebo 
na iných častiach tela (vo východných obradoch). Toto pomazanie 
sprevádza liturgická modlitba vysluhujúceho kňaza, ktorou vyprosuje osobitnú 
milosť tejto sviatosti.  
1532 Osobitná milosť sviatosti pomazania chorých má tieto účinky:  

 spojenie chorého s Kristovým utrpením pre jeho vlastné dobro 
a pre dobro celej Cirkvi;  

 posilu, pokoj a odvahu kresťansky znášať utrpenia choroby alebo staroby;  

 odpustenie hriechov, ak ho chorý nemohol prijať vo sviatosti pokánia;  

 navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej spáse;  

 prípravu na prechod do večného života. 
Osemsmerovka s tajničkou: CHOROBA, CIRKEV, DOBRO, DUCH, DUŠA, 
JAKUBOV LIST, JEŽIŠ, 
KAPLNKA, LEKÁR, 
MILOSRDENSTVO, 
MILOSŤ, MODLITBA, OLEJ, 
OPATERA, POKÁNIE, 
PÁNOVO MENO, RODINA, 
RUKY, SLUŽBA, 
SPOLOČENSTVO, 
STAROBA, 
STAROSTLIVOSŤ, TELO, 
VEČNÝ ŽIVOT, ZDRAVIE, 
ZELENÝ ŠTVRTOK, ČELO, 
ĽÚTOSŤ 
Predsavzatie: Modlitba 
za chorých a umierajúcich. 
 


