OBĚTOVÁNÍ PÁNĚ - HROMNICE
Bratři a sestry, už odedávna býval svátek Obětování Páně – Hromnice – slavený
s velikou úctou. Byl to svátek setkání Svaté Rodiny s lidmi v chrámě, se
Simeonem a prorokyní Annou. Z dějin víme o tomto svátku toto:
V polovině pátého století putovala do Svaté země poutnice Egeria. Své zážitky
popsala v knize, která se jmenuje Peregrinatio Egeriae (Putování). A protože to
byla žena zbožná, účastnila se hojně liturgických slavností v Jeruzalémě. A tak
její zásluhou víme, jak se tam v pátém století slavily nejrůznější svátky.
Jí také vděčíme za jednu z prvních zpráv o liturgickém slavení svátku Uvedení
Páně do chrámu. Co o něm píše? "V té době se slavil tento svátek se stejnou
radostí a slavnostností jako velikonoce!" to nás možná trochu překvapuje,
protože svátek Uvedení Páně do chrámu ve srovnání s velikonocemi nebo
vánocemi přece jen stojí trochu v pozadí.
Vysvětlení najdeme v názvu, kterým církev tehdy svátek označovala a na
východě dosud označuje: HYPAPANTE – PANTE – SETKÁNÍ.
Svátek setkání Boha s lidmi.
U nás je tento svátek milý a blízký zvlášť našim matkám a ženám, které
přicházejí rok co rok s Pannou Marií očišťovat samy sebe, svá srdce a obětovat
zde v chrámě u oltáře své děti Pánu Bohu a vyprošovat jim požehnání Boží do
jejich života. Tak to uděláme i letos, kdy posvětíme na začátku mše svaté
hromniční svíce (se kterými matky chodívaly kolem oltáře). Světlo této svíce je
obrazem Pána Ježíše, který je (to) světlo k osvícení pohanů a všech národů – a
toto světlo hromničky lidé zapalovali vždycky v domě při blížící se bouři a kolem
něho se rodina modlila. Stejně tak to bylo v dobách války nebo hladomoru,
nebo když někdo z příbuzných doma umíral a kolem zněly modlitby. "Od blesku,
války a od nenadále smrti vysvoboď nás Pane."
Třetího února budeme slavit památku svatého Blažeje – biskupa a mučedníka –
ochránce od nemocí krčních, kdy se bude po mši svaté udělovat svatoblažejské
požehnání. Není to jenom zbožný zvyk, ale je to vyjádření a výraz naší víry v
přímluvu svatých v nebi, kteří za nás orodují v našich bolestech, nemocech a
trápení tělesných i duševních.
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Přijďme si pro toto svatoblažejské požehnání, aby nás Bůh chránil nejen od
nemocí krčních, ale i od všeho jiného zla. Tak se projeví naše láska a úcta ke
svatým, když si budeme vážit i těchto svátostin a žehnání církve, které od nás
zahánějí úklady zlého ducha, nemoci a hříchy.

2

