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HROMNICE 
SVÁTEK  UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU 

 
 

MŮJ  BŮH  ZÁŘÍ  
DO  MÝCH  TEMNOT 

(Žl 18,29) 
 

 
Hromnice je lidový název svátku „Uvedení Páně do chrámu“, který se slaví 2. 

února. Připomíná obětování Ježíše v Jeruzalémském chrámě, při kterém starý 
Simeon a prorokyně Anna poznali v Ježíši „Světlo k osvícení národů“ – Mesiáše  
(Lk 2,22-38). Mojžíšův zákon totiž předepisoval, že každý mužský prvorozenec 
musí být zasvěcen Bohu. Panna Maria a Josef s dítětem Ježíšem splnili tento 
předepsaný úkon a setkali se při tom se starcem Simeonem a prorokyní Annou 
(podle toho se též svátek ve východní církvi nazývá  Hypapanté - setkání).  

Lidový název „hromnice“ vznikl kvůli svěcení svíček „hromniček“, které se 
rozsvěcely i při modlitbě za ochranu při bouřce. 

KRISTUS  DÁVÁ  SVĚTLO  A  SÍLU 
 

Kristus, jenž pro všechny zemřel a vstal z mrtvých, dává člověku skrze svého 
Ducha světlo a sílu… 



Bl. Anna Kate

 
Anna Kateřina Emmerichová se narodila 8. zá

1774 ve Flamke u Kösfeldu ve Vestfálsku. Otec byl 
chudý, ale zbožný chalupník. Když 
poli, říkával: „Podívej, tam j
můžeme klanět Bohu. On nám žehná.“
práci přítomni mši svaté, modlili se a zpívali mešní 
písně.  

Anna Kateřina chodila jen málo do školy. Když 
jí bylo dvanáct let, byla dána do služby k jednomu 
rolníkovi. Její touhou bylo vstoupit do kláštera, ale 
musela překonat mnoho překážek, než se jí to 
podařilo. Ve svých zápiscích si pozna
jsem cítila, že jsme všichni v Ježíši Kristu jedno t
jako bolest na prstu mé ruky,
bližního.“ Když viděla někoho nemocného, prosila 
Boha, aby tu nemoc mohla p
„Vzpomínám, že má matka trpě
ní. Poklekla jsem v koutě a vroucn
hlavu šátkem a modlila jsem se dál. Najednou jsem cítila veliké bolení zub
otekla. Když ostatní přišli dom
ulevilo.“  

Mnoho se modlila za ty, kte
nedostane dar. Tak též ty, ó Bože, nepomáháš t
volám za ně, protože oni to neč

Zvláštním osvícením poznala každého dne, za koho se má modlit. Vid
neštěstí a nebezpečí na těle a na duši, za jejichž odvrácení m
nemocné, zarmoucené vězně
trosečníky, nuzné, sklíčené, kterým Božská Proz
modliteb pomoc a útěchu. Kateř
se modlila ne tak za sebe, jako spíše za jiné, aby se nestal h
zavržena. Všecko jsem vyprošovala na Bohu, a 
prosila a nikdy jsem neměla dost.“

Nejvíce trpí duše v očistci, proto Kate
modliteb a utrpení. Mnohdy v zim
zkřehlo. Jindy klečela na hranatém kusu d
kajícími skutky byla modlitba ú
církvi byla vyznamenána stigmaty, 
tělesných i duševních. Anna Kate
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Světice měsíce 
Bl. Anna Kateřina Emmerichová

 ( 9. únor ) 
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PRO CHYTRÉ HLAVY 

Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 
 
Měsíc únor je nejkratším měsícem v roce. Má pouhých 28 dnů a jednou za čtyři roky 

má to štěstí, že si může ke svým 28 dnům připočíst ještě jeden. I tak je to ale stále málo a 
nedokáže se svou délkou vyrovnat ostatním měsícům. Přesto však není nijak omezovaný a 
je brán jako úplně normální měsíc. Proto se nenechte odradit ani vy, kteří nejste 
nejchytřejší, nejsilnější nebo nejbohatší. No zkrátka ti, kterým chybí nějaké to nej… A 
proč?? Byl snad Ježíš nějaký silák nebo kulturista? Dostával Nobelovy ceny za objevy 
nových vynálezů? Pyšnil se nejdražším automobilem světa? Ale kdepak. S žádným 
z těchto činů, i když by jich byl schopen, nechtěl předstoupit před lidstvo. On si vybral 
cestu, o které věděl, že si ji lidé zapamatují ne po desetiletí čí staletí, ale navěky. Proto i 
my si zvolme tu pravou cestu bez ohledu na to, jací jsme. 

 
 

Jarin   
 
1. Tři muži se potápějí v řece, ale když vylezou z vody, jenom dva mají mokré vlasy. Jak je        
to možné? 
 
 
2. Dva muži hrají tenis. Sehráli celkem pět setů a každý z nich vyhrál tři. Jak je to možné? 
 
 
3. Metu, metu, nevymetu, nesu, nesu, nevynesu, až čas přijde samo vyjde. 
 
 
4. Sletěl pták bezperák na náš strom bezlisták, přišlo na něj bezzubátko, sežralo to 
bezpeřátko. 
 
 
5. Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. Co je to? 
 
 
6. Zločinec byl odsouzen k trestu smrti. Smí vyslovit jeden výrok. Pokud bude pravdivý, 
kat jej utopí, když bude nepravdivý, kat ho pověsí. Jaký výrok by měl vyslovit, aby vyvázl 
živý? 
 
 
7. Čtveran shodil trojana a dvojan pobil čtverana. 
 
 



-4- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. Třetí muž je holohlavý. 

2. Hráli jako pár ve čtyřhře. 
3. Sluneční světlo.   

     4. Sníh a slunce. 
                                                            5. Tvé jméno. 
                                                            6. „Budu oběšen“. Tímto výrokem se dostal do smyčky. Pokud by výrok                                        
 byl pravdivý, musel by být utopen. Tím by se ovšem jeho stal jeho  
                                                                       výrok nepravdivým a musel by být oběšen. A to by se opakovalo do            
 nekonečna. 
     7. Kočka, rendlík, hospodyně.      
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali: 
Eva Všetulová, Luděk Machynka  a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 

 


