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Uvedení Páně do chrámu – Hromnice 
 
Většinou si to ani neuvědomíme, ale tento den je již čtyřicátý od narození Ježíše. Svátek 

Uvedení Páně do chrámu je jakýmsi dozvukem Vánoc. Svíčky se z vánočního stromku 
přestěhovaly do našich rukou. Vánoční preface ještě jednou hlaholí, že v tajemství vtěleného 
Slova zazářilo našemu duchovnímu zraku nové Světlo Boží jasnosti. Rozpomeňme se tedy ještě 
jednou na tu noc, která se proměnila v jasný den, když v náručí svaté Matky zazářilo dítko - 
Světlo k osvícení národů. Předmětem tohoto svátku jsou přitom události, ke kterým došlo právě 
po této době v jeruzalémském chrámu. Podle starozákonních předpisů o rituální čistotě platila 
žena po porodu chlapce 40 a po narození děvčete dokonce 80 dní za nečistou. Po uplynutí této 
doby musela přinést knězi k oběti za hřích beránka a holoubě, aby nabyla své předchozí čistoty. 
Když se jednalo o prvorozeného syna, museli jej rodiče přinést s sebou a zaplatit za něj peněžitou 
oběť. Přesně tak to udělali i Josef s Marií. Dříve se však svátek jmenoval Setkání (Hypapante, 
řec.), protože v tomto dni došlo k prvnímu setkání Ježíše s jeho otcem. Východní církev začala 
svátek slavit v první polovině 6. století a přitom se již světily svíce. V západní církvi je oslava 
tohoto svátku doložena od 7. století. Přibližně od 10. století byl svátek nazýván Očišťování Panny 
Marie. V roce 1969 rozhodli církevní představitelé o přejmenování tohoto svátku na Uvedení 
Páně do chrámu. Při mši svaté během této slavnosti vyniká hořící svíce, která představuje světlo k 
osvícení národů, tedy Krista. 

O svátku Uvedení Páně do chrámu požehná kněz svíce. Můžeme si přinést vlastní svíce, 
které rozsvěcujeme třeba při nedělním obědě s rodinou. V dřívějších dobách se tyto svíce doma 
zapalovaly při různém nebezpečí (např. bouřce), nebo když někdo umíral. Stejně jako světlo 
svíce, tak měl vést Kristus umírajícího na cestě do věčnosti. Světlo hromniční svíce též připomíná 
bdělost. Živý plamen svíce na našem stole nám připomíná živého Krista uprostřed nás. 
Požehnaná svíce, symbol Krista, může rodinu posilovat při těžkostech nebo důležitých událostech 
a rozhodnutích.  

V tento den si rozžíháme svíce jeden od druhého a ta první dostala světlo od paškálu z 
oltáře. V tom úkonu předávání světla je zahrnuto celé poselství tohoto svátku: přijměte světlo a 
buďte světlem jiným! A jistě si všímáme, že když se od jedné svíčky rozžala druhá, plamen té 
první se nezmenšil, neoslabil se tím, že své světlo předal. Naopak - v okamžiku předání se 
plamen zvětšil. Jedna svíce může zapálit mnoho jiných svící, aniž tím ztratí svou sílu. Stejně tak 
je to u nás, lidí. Když se snažíme být svící a vnášet světlo do temných koutů světa kolem sebe, 
jiným prospějeme a sami nic neztratíme.  

A nebuďme malomyslní, že naše světlo není nejlepší, že nemáme kvality „superkřesťana“. 
Už staletí před příchodem Ježíšovým to věděl a pěkně pověděl autor Knihy Přísloví: "Ty se 
možná považuješ za zcela bezvýznamného, ale v očích Božích jsi důležitý a můžeš být Světlem 
Páně.“ 
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Světice měsíce 
Blah. Hyacinta Marto 

( 20. únor ) 
Narodila se 11. března 1910 ve Fatimě. Otec se jmenoval 

Manuel Pedro Marto a matka Olympia. Ke dvěma dětem z prvního 
manželství ji s Manuelem přibylo sedm dalších. Dvěma nejmladším se 
dostalo milosti nebeských zjevení. Když bylo Hyacintě šest let, tak se 
jí i bratru Františkovi a sestřenici Lucii zjevil anděl míru. Se 
skloněnou hlavou k zemi je naučil následující modlitbě: "Můj Bože, 
věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za 
odpuštění pro ty, kdo v Tebe nevěří, kteří se Ti neklanějí, kteří v Tebe 
nedoufají a nemilují Tě." V létě je znovu vyzval, aby se hodně 
modlily, protože Ježíšovo a Mariino Srdce mají s nimi velké plány 
milosrdenství. Vyzval je, aby přinášely i oběti jako pokání za hříchy, 
které Boha urážejí a jako prosbu za obrácení hříšníků. Především měly 
pokorně přijímat utrpení na ně sesílané.  

S velkou láskou v srdci se učily nejrůznějšímu odříkání se 
dovolených věcí a různému asketismu. Například se zřekly svačiny, 
oddálily napití, když se popálily kopřivami s radostí říkaly: "z lásky k 
Pánu Ježíši a za obrácení hříšníků." Podobně, když objevily, že provaz uvázaný kolem těla může 
působit nepříjemně, začaly ho nosit. Hyacinta brala modlitby a skutky pokání za obrácení 
hříšníků tak vážně, že si nenechala ujít žádnou příležitost. Byla velmi živá a impulzivní.  

V polovině října je anděl naučil modlitbě: "Nejsvětější Trojice, …" a pak jim podal 
eucharistii. To zapůsobilo na Hyacintu nejvíc.  

Pak následovalo šest mariánských zjevení od 13.5.1917 na Cova da Iria, kam vodily na 
pastvu ovce. Hyacinta první zjevení krásné paní doma prozradila, ale nikdo jí nevěřil. Maminka 
dokonce chtěla, aby šla říct každému, kdo jí uvěřil, že lhala a prosit za odpuštění. Až později se 
vše změnilo. Ve zjeveních uviděly děti i peklo a byla jim svěřena tajemství, která obsahovala 
předpověď druhé světové války, obrácení Ruska i útoky na papeže a církev. Svěřená tajemství 
nebyla Hyacinta ochotna prozradit ani tehdy, když ji připravili na to, že ji proto usmaží zaživa v 
oleji. I taková utrpení byla ochotna přinést za obrácení hříšníků, za které už dříve s láskou 
přinášela všechny oběti. Také nezapomínala přidávat oběti za sv. Otce, ke kterému chovala v 
srdci velikou úctu. Prožila také jeho vidění.  

V říjnu 1918 vážně onemocněla a měla velké bolesti v prsou. Než šla do nemocnice, 
navštívila ji opět Panna Maria a zeptala se jí, zda chce obrátit ještě víc hříšníků. Po souhlasné 
odpovědi se dozvěděla, že bude moci trpět v nemocnici a utrpení má snášet za obrácení hříšníků, 
na odčinění hříchů proti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, na smír a za sv. Otce. Panna Maria 
jí také předpověděla utrpení v nemocnici v Lisabonu, kam za ní nepřijedou ani rodiče, také že 
tam zemře. Prohlásila, že nemá strach, protože ví, kdo pro ni nakonec přijde a odvede ji do nebe. 
Lucii dále při posledním setkání řekla: "Modli se za mne, už Tě nikdy (zde) neuvidím ani nikoho 
z rodiny a umřu úplně sama." Tak se také stalo. Ještě jí nebylo deset let. Mezi její poslední slova 
patřilo: "Můj Ježíši, miluji Tě a z lásky k Tobě chci hodně trpět." Ježíši, teď můžeš obrátit mnoho 
hříšníků, protože tato oběť je moc veliká."  
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PRO CHYTRÉ HLAVY 
 
Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 
 
Dnešní stránka „Pro chytré hlavy“ je mimořádná. Protože slavíme svátek Uvedení Páně do 

chrámu, připravili jsme pro vás krátký vědomostní test o této události. Jistě mnohé znáte z vyučování 
náboženství, od rodičů či z bohoslužeb. Kdybyste však přišli do rozpaků, otevřete Bibli a přečtěte si 
evangelium Lk 2,22-38. 

                  Jarin 
 

 
1. Kdy přinesli Josef a Maria Ježíše  do jeruzalémského chrámu? 
a) za měsíc po jeho narození - b) jakmile se naplnily dny očišťování Panny Marie - c) až po uzdravení 
Josefa 
 
2. Proč přinesli své dítě do Jeruzaléma? 
a) aby ho představili příbuzným - b) aby ho představili kněžím - c) aby ho představili Pánu 
 
3. Podle Božího zákona byl Pánu zasvěcen: 
a) každý chlapec - b) každé prvorozené dítě - c) každý prvorozený chlapec 
 
4. Jakou oběť chtěli Josef a Maria přinést? 
a) dvě hrdličky nebo dvě holoubátka - b) jednu hrdličku nebo jedno holoubátko - c) tři hrdličky nebo tři 
holoubátka 
 
5. Jak se jmenoval starý muž, který vzal v jeruzalémském chrámě dítě Ježíše do svých rukou? 
a) Samuel - b) Simeon - c) Saul 
 
6. Jakými slovy velebil tento stařec Boha? 
a) Nyní tě, Pane, může tvůj služebník chválit, protože jsi nejvýš dobrotivý. - b) Nyní můžeš, Pane, 
propustit svého služebníka v pokoji. - c) Nyní můžeš, Pane, přijmout dík svého služebníka za všechno, co 
jsi pro něj učinil. 
 
7. K čemu byl podle slov starce předurčen Ježíš? 
a) k pádu a povznesení mnohých v Izraeli - b) k radosti i starosti mnohých v Izraeli - c) k tomu aby 
všechny lidi vykoupil a navěky spasil 
 
8. Co mělo proniknout duši Panny Marie? 
a) meč - b) kopí - c) dýka 
 
9. Jak se jmenoval otec prorokyně Anny? 
a) Emanuel - b) Ezechiel - c) Fanuel 
 
10. Kolik let bylo prorokyni Anně? 
a) 84 - b) 48 - c) její věk neznáme. 
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Sedm statečných aneb  
podivuhodná dobrodružství „Smolíků“ ve Španělsku 

(pokračování z minulého čísla) 
 

 Na ráno jsme si domluvili mši v místní kapli, ale asi na nás zapomněli. Posnídáme 
tedy a vydáme se na cestu. Nohy bolí, ale protože je neděle, autobusy nejezdí. Zatneme 
zuby a statečně kráčíme. Jakmile končí asfalt, jde se lépe, i nálada se zlepšuje. Máme 
„ranní“ na louce. Obědváme na dětském hřišti asi 8 km před cílem. U kapličky je dnes 
pouť. Žvýkajíce chléb se sýrem a salámem vzpomínáme na domácí kuchyni… 
Nakupujeme chleba v místní kavárně a míříme do města Arzúa. Opět krásné kamenné 
albergue. Myjeme se, pereme a vyrážíme na nedělní večeři. Fantastický těstovinový salát, 
kuřátko, kotletka, zmrzlina, kafíčko. V bříšku jak v pokojíčku, můžeme jít spát. 9.9. 
Sobrado dos Monxes – Arzúa, 21 km. 
 Dnes nás čeká poslední dlouhá etapa, 34 km. Naše Camino del Norte končí a 
spojuje se s Camino Francés (francouzskou cestou). Je to znát. Míjí nás spousta poutníků 
pěšky i na kole. Opět potkáváme španělský pár z minulé soboty. Dáváme jim jména: 
Muchos Coches. („mučos kočes“ v překladu: mnoho aut). Zdravíme se španělským ola! 
Občas s někým povídáme. Odkud je, kam jde a jak dlouho. Po více jak týdnu putování 
téměř o samotě je to změna, ale nikoli nepříjemná. Cesta nyní opět mění značení, patníky 
jsou po půl kilometru, docela to ubíhá.  Navíc jdeme 
prašnými cestami, je to příjemné, i když jsme zaprášení po 
kolena. Obědváme u cesty, vzbuzujeme všeobecný údiv. 
Je 11:35, snad bychom měli vidět letadlo, kterým pozítří 
poletíme domů. Procházíme kolem letiště a v malé 
vesničce před Santiagem si dáváme kávu a zmrzlinu. 
Unavení se rozhodneme pro mši svatou. Posledních 10 km 
je nekonečných. Monte do Gozo, kde dnes budeme spát, je 
obrovský komplex ubytoven vybudovaný spolu 
s monumentálním betonovým památníkem nedaleko 
Santiaga ku příležitosti návštěvy Jana Pavla II. v roce 
1989. Fasujeme klíč od pokoje a dáváme snad poslední 
pytlíkovou polévku. 10.9. Arzúa – Monte do Gozo, 34 km-
už tam skoro jsme! 

 (pokračování příště) 
 
 

Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. b)   6. b) 
2. c)   7. a) 

     3. c)   8. a) 
     4. a)   9. c) 
     5.  b)   10. a) 
      
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Eva Všetulová, Jan Cibulka a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 
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