
POMAZANIE  NEMOCNÝCH 
- patrí medzi uzdravujúce sviatosti. 

 

JE SVIATOSŤ, V KTOREJ KRISTUS POMÁHA CHORÉMU NA TELE I NA DUŠI, UĽAVUJE MU V BOLESTI 

A POSILŇUJE HO V SLABOSTI. 

 

SVEDECTVO SV.PÍSMA:  

Ježiš Kristus venoval chorým osobitnú pozornosť, navštevoval ich, uzdravoval, dodával silu. Sám Kristus 

ukázal všetkým zmysel utrpenia a smrti. „Chorých uzdravujte“ – poveruje Cirkev. 

List Jakuba nám zachoval text prvotnej Cirkvi, ktorý je obradom sviatosti pomazania chorých. (Jak 5,14-15) 

 

MATÉRIA: olej /olivový/ 

FORMA: slová modlitby za chorého, ktoré sprevádzajú mazanie: 

„Týmto svätým pomazaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha svätého. 

A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní.“ 

Pomazanie sa udeľuje pomazaním na čele a na rukách. V minulosti na každom bolestivom mieste (mohlo to 

byť aj 20) 

 

ÚČINKY: 

 udeľuje posväcujúcu milosť 

 nárok na pomáhajúce milosti 

 odpustenie ťažkých a ľahkých hriechov 

 niekedy i prinavrátenie telesného zdravia 

 

VYSLUHOVATEĽ: biskup a kňaz 

PRIJÍMATEĽ: veriaci, ktorý je pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve života a užívajú rozum.  

Túto sviatosť možno viackrát opakovať, ak znova upadol niekto do ťažkej choroby, alebo sa stav zhoršil, 

pred operáciou.... 

 

LITURGIA SVIATOSTI: 

Možno ju vysluhovať v kostole vo svätej omši, alebo doma a v nemocnici. 

OBRAD: 

Doma sa pripraví stôl prestretý bielym obrusom, kríž, sviece, svätená voda, pohár s čistou vodou, kvetinová 

výzdoba, trocha soli, vata na očistenie rúk. 

 ÚVODNÉ OBRADY – pozdrav prítomných, poklona Eucharistii, pokropenie svätenou vodou chorého 

a ostatných prítomných. 

 BOHOSLUŽBA SLOVA: čítanie Svätého Písma a krátka homília 

 SVIATOSŤ ZMIERENIA: všetci odídu z miestnosti, aby kňaz mohol chorého vyspovedať. Ak by sa 

chorý nemohol spovedať, vtedy sa pomazaním odpúšťajú aj ťažké hriechy. 

 POMAZANIE: prosby za chorého, vkladanie rúk kňaza na hlavu chorého, modlitba nad olejom, 

mazanie na čele a na rukách, modlitba za chorého. 

 SVÄTÉ PRIJÍMANIE: modlitba Pána, znak pokoja, viatikum – pokrm na cestu do večnosti. Pri chorom 

môžu prijímať aj ostatní príbuzní. 

 POŽEHNANIE: ním môže získať chorý úplné odpustky, lebo sa udeľuje z právomoci Svätého Otca. 

 

V chorých a trpiacich je zvláštnym spôsobom prítomný Kristus. Každý prejav lásky a pozornosti  k nim 

považujeme za dôkaz našej lásky k samému Kristovi. Choroby a bolesť nám môžu výdatne pomáhať na 

ceste do neba, ak ich trpezlivo znášame a obetujeme ich za vykúpenie seba a druhých. Pán Ježiš nás svojou 

smrťou na kríži naučil premieňať bolesť na vykúpené utrpenie. Preto sa s ním v chorobe a trápení spájame. 

 


