Pomazanie chorých
Slávenie tejto sviatosti sa môže v jednotlivých prípadoch líšiť, hlavne keď sa slávi
v kostole alebo doma či v nemocnici.
Nasledujúci text neslúži pre slávenie, ale ako pomôcka – na niekoľkých miestach je
text mierne upravený alebo skrátený.

Treba pripraviť stôl prikrytý obrusom, na ňom kríž, sviece a svätenú vodu.

1. Úvodné obrady
Kňaz, oblečený na túto posvätnú službu do primeraného rúcha, príde k chorému a vľúdne pozdraví
jeho i ostatných prítomných. Môže to urobiť týmito slovami:

Pokoj tomuto domu i všetkým, kto v ňom bývajú.
Ak kňaz nesie chorému aj Eucharistiu, položí ju na stôl a spolu s prítomnými sa jej klania. Možno
použiť nasledujúcu formulu. Po nej treba zachovať chvíľu ticha:

Klaniame sa ti, Pane Ježišu,
V Najsvätejšej oltárnej sviatosti.
Ak uzná za vhodné, pokropí požehnanou vodou chorého a izbu a povie:

Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst i Ježiša Krista, nášho Spasiteľa,
ktorý nás vykúpil svojím umučením a zmrtvychvstaním.
Potom sa prihovorí k prítomným takto alebo podobne:

Drahí bratia a sestry, v evanjeliu čítame, ako prichádzali k Pánu Ježišovi chorí
a prosili ho, aby ich uzdravil.
On, ktorý toľko trpel za nás, je prítomný medzi nami zhromaždenými v jeho
mene.
On prostredníctvom apoštola Jakuba prikazuje: „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.“
Odporúčajme teda nášho chorého brata (našu chorú sestru) milosti a sile Krista,
aby našiel (našla) úľavu a spásu.

Namiesto toho môže byť:

K: Pane, Bože, ty si prostredníctvom apoštola Jakuba povedal: „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.“ Pane s dôverou ťa prosíme, buď s nami
zhromaždenými v tvojom mene a nášho chorého brata (sestru) M. vo svojom
milosrdenstve dobrotivo ochraňuj. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Ľ: Amen.

2. Úkon kajúcnosti
Ak sa chorý počas obradu nespovedá, alebo keď budú prijímať aj iní, kňaz vyzve na úkon kajúcnosti:

K: Bratia a sestry, uznajme svoje hriechy, aby sme mohli mať účasť na posvätnom
slávení. Vyznávam...
Alebo iné možnosti.

3. Čítanie Božieho slova
Napr.:

Počúvajte, bratia a sestry, slová svätého evanjelia podľa Matúša

(Mt 8, 5-10.13)

Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane,
sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“
Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale
povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod
sebou vojakov. Ak daktorému poviem: "Choď!" - ide; inému: "Poď sem!" - tak príde; a
svojmu sluhovi: "Urob toto!" - on to urobí.“
Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím
vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli.“
A stotníkovi Ježiš povedal: „Choď a nech sa ti stane, ako si uveril.“

4. Pomazanie chorých
Litániové prosby (teraz alebo po pomazaní alebo na obidvoch miestach) - príklad

K: Bratia a sestry, modlitbou viery pokorne prosme Pána za nášho brata M. (sestru).
Volajme: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1. Pane skloň sa k nemu (k nej) vo svojom milosrdenstve a posilni ho (ju) svätým
pomazaním.
2. Vysloboď ho (ju) z každého zla.
3. Uľav v chorobe všetkým chorým.
4. Pomáhaj všetkým, čo sa starajú o chorých a čo ich opatrujú.
5. Chráň ho (ju) od hriechu a od každého pokušenia.
6. Chorému (chorej), na ktorého (na ktorú) v tvojom mene vkladáme ruky, milostivo
udeľ život a spásu.

5. Vkladanie rúk
Potom kňaz položí ruky na hlavu chorého, pričom nič nehovorí.

6. Modlitba nad požehnaným olejom
Kňaz na úvod povie:

Tento požehnaný olej je znakom Božej dobroty voči ľuďom. Patrí sa, aby sme sa
teraz, keď ho berieme do rúk, poďakovali za tento Boží dar a velebili Boha.
Kňaz sa modlí:

K: Velebíme ťa, Bože, všemohúci Otec: ty si pre nás a pre našu spásu poslal na svet
svojho Syna.
Ľ.: Velebíme ťa Bože
K: Velebíme ťa, Bože, jednorodený Syn: ty si sa stal pre nás človekom a liečiš naše
choroby.
Ľ.: Velebíme ťa Bože
K: Velebíme ťa, Bože, Duch Svätý: ty nás ustavične posilňuješ v slabosti.

Ľ.: Velebíme ťa Bože
K: Bože, tvoj služobník (tvoja služobnica) bude vo viere pomazaný (á) týmto svätým
olejom: prosíme ťa, nech nájde úľavu v bolestiach a posilu v slabostiach. Skrze Krista,
nášho Pána.
Ľ: Amen.
Keď má kňaz požehnávať olej v rámci obradu, pokračuje:

Modlime sa.
Buď s nami, Pane, a požehnaj † tento olej pripravený na posilnenie a úľavu tvojim
veriacim; daj, aby toto sväté pomazanie sprevádzané modlitbou viery oslobodilo
chorého (chorú) od každého zla. Skrze Krista, nášho Pána.
Ľ: Amen.

7. Sväté pomazanie
Kňaz vezme posvätený olej a pomaže chorého na čele a na rukách, pričom povie iba raz:

SKRZE TOTO SVÄTÉ POMAZANIE
A PRE SVOJE LÁSKAVÉ MILOSRDENSTVO
NECH TI PÁN POMÁHA
MILOSŤOU DUCHA SVÄTÉHO;
Odpoveď: AMEN.
A OSLOBODENÉHO (OSLOBODENÚ) OD HRIECHOV
NECH ŤA SPASÍ
A MILOSTIVO POSILNÍ.
Odpoveď: AMEN.
K: Modlime sa.
Ježišu, náš Vykupiteľ, milosťou Ducha Svätého uzdrav tohto chorého (túto chorú),
zahoj mu (jej) rany a odpusť hriechy, odvráť od neho (nej) všetky duševné i telesné

bolesti a navráť mu (jej) plné zdravie tela i duše, aby sa mocou tvojho milosrdenstva
uzdravený(á) opäť mohol (mohla) venovať svojim povinnostiam. Lebo ty žiješ
a kraľuješ na veky vekov.
Ľ: Amen.
Alebo iná modlitba podľa potreby.

8. Záverečné obrady
Kňaz povie úvod na Modlitbu Pána týmito alebo podobnými slovami:

A teraz spoločne prosme nebeského Otca a modlime sa, ako nás naučil náš Pán Ježiš
Kristus.
Všetci: Otče náš ...
Ak chorý chce prijímať, po Modlitbe Pána kňaz ukáže Najsvätejšiu sviatosť a povie:

Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu
Baránkovu.
Chorý a tí, čo budú prijímať, hovoria:

Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi
ozdravie.
Kňaz pristúpi k chorému, ukáže mu Sviatosť a povie:

Telo Kristovo. (Alebo: Krv Kristova.)
Chorý odpovie: Amen. (A prijma)
Môžu byť udelené aj úplné odpustky.
Po svätom prijímaní vysluhovateľ zvyčajne očistí si prsty a nádobku. Môže byť chvíľa ticha.
Potom kňaz povie záverečnú modlitbu:

Modlime sa.

Pane, svätý Otče, všemohúci večný Bože, s dôverou ťa prosíme, nech prijatie
Najsvätejšieho tela (Najsvätejšej krvi) nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ochraňuje
a posilňuje tohto nášho brata (túto našu sestru), nech mu (jej) prinesie úľavu na tele i na
duši a nech mu (jej) slúži na večnú spásu. Skrze Krista, nášho Pána.
Ľ: Amen.
(prípadne iná modlitba)
Napokon kňaz chorého i prítomných požehná. Ak zostala Sviatosť, urobí s cibórium znak kríža, ak
nie, použije niektorý z formulárov požehnania alebo formulár požehnania z omše, napr.:

K: Nech ťa žehná Boh Otec.
Ľ: Amen.
K: Nech ťa uzdraví Boží Syn.
Ľ: Amen.
K: Nech ťa osvieti Duch Svätý.
Ľ: Amen.
K: Nech ti rozjasní srdce a nech ťa privedie do nebeského života.
Ľ: Amen.
K: Aj vás všetkých tu prítomných nech žehná všemohúci Boh, Otec i Syn † i Duch Svätý.
Ľ: Amen.

Pomazanie chorých môže byť udelené spolu s viatikom – „pokrm na cestu“
Štruktúra udelenia viatika:
1. Úvodné obrady.
2. Úkon kajúcnosti – môžu byť udelené úplné odpustky.
3. Čítanie Božieho slova.
4. Vyznanie krstnej viery (3x Verím).
5. Litániové prosby.
6. Viatikum – Otče náš, prijímanie (po prijímaní kňaz dodá: Sám Kristus Pán nech ťa
chráni a vovedie do života večného. Chorý: Amen.)
7. Modlitba po prijímaní.
8. Záverečné obrady – požehnanie.

