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Na Hromnice o hodinu více1 
 
 

Dnes je 2. februára a viete, aký špeciálny sviatok oslavujeme na Slovensku? Má 

súvislosť s takouto sviečkou. Hmm... Áno, dnes sú Hromnice. Oficiálne sa tento cirkevný 

sviatok nazýva Obetovanie Pána, ale ľudovo sa mu hovorí aj Hromnice.  

Obetovanie Pána je sviatok, ktorý je spätý s udalosťou, kedy prichádza Jozef 

s Máriou a s Ježišom do jeruzalemského chrámu – po 40 dňoch narodenia Ježiša Krista – 

a jeho rodičia ho chcú v podstate odovzdať Bohu. A pri tejto príležitosti si katolícki veriaci 

nosia v tento deň do chrámu takéto sviečky a kňazi im ich posväcujú. Týmto posväteným 

sviečkam sa hovorí hromničky, čiže odvodené od názvu sviatku Hromnice, sviečky 

hromničky.  

A akú funkciu plnia tieto hromničky, resp. akú plnili v minulosti? Veriaci si tieto 

sviečky zobrali so sebou domov a v čase nepriaznivého počasia (búrok, hromov, bleskov) 

si sviečku zapálili a modlili sa, aby do ich domu neudrel hrom alebo teda blesk, a aby im 

nezničil ich príbytok, majetok alebo statok. Takže plnili v prvom rade takúto ochrannú 

funkciu, ale využívali sa aj pri mŕtvych ľuďoch, ktorí teda odchádzali z tohto pozemského 

sveta, a mali z neho vďaka tejto sviečke odísť akosi pokojnejšie.  

2. február, teda Hromnice predstavujú taký špeciálny medzník, kedy sme presne 

v polovici zimy. To znamená, jedna časť je už dávno za nami a tá druhá je ešte len pred 

nami. Hovorí sa, že práve v dnešný deň sa taktiež medvede prevracajú ešte len na druhý 

bok počas svojho zimného spánku. V súvislosti s Hromnicami sa spája množstvo 

pranostík. Jedna z nich hovorí: Na Hromnice o hodinu více. Už naši predkovia mali výborné 

pozorovacie schopnosti a zistili, že, áno, presne na Hromnice sa čas predlžuje, resp. deň 

predlžuje. Ak sa na to pozrieme z odborného hľadiska, tak je to naozaj tak. Dnešný deň je 

presne o hodinu, resp. o hodinu a pár minút dlhší v porovnaní s tými sviatočnými 

vianočnými dňami.  

Naši predkovia v podstate rozlišovali iba dve ročné obdobia, zbytočne si to 

nekomplikovali a poznali zimu a leto. A práve v období Hromníc už tak začali tušiť, že 

o chvíľočku predsa len príde leto, resp. jar. A v tejto súvislosti sa často hovorilo o tom, že 

bača videl radšej na Hromnice vlka v košiari ako sedliaka v košeli. Prečo? Lebo ak bolo na 

Hromnice príliš teplo, nič dobré to neveštilo, a práve naopak, čím bola tuhšia zima na 

Hromnice, o to bola lepšia úroda a teplejšie leto.  

A my tu dnes máme podľa môjho teplomeru mínus 10, takže verím, že Hromnice 

sú také, aké majú byť, a úroda bude pozitívna a dobrá pre všetkých.   

 
 
 
Učíme (sa) slovenčinu, 2. 2. 2021, minutáž: 03:40 min. 
(Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=qLQhSkG6DKI)    

 
1 štandardne: viac, viacej 
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