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2. únor – Hromnice
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Jaký význam mají svátky Hromnice se svěcenou Hromničkou?
Víme, že na Hromnice o hodinu více dne a víme, že svůj název
získali od svíčky – Hromničky, která se na tento svátek světí
v kostele. Většina z nás ví, i díky B. Němcové, že babička rozsvěcela
Hromničku o bouřce. Pochopitelně, že se lidé báli více blesku, ale
svíce svůj název obdržela od hromu jako i hromosvod.
Hromnička nechránila neomylně od blesku a rozsvítit si
Hromničku místo abychom si pořídili funkční hromosvod je přímo
hříchem a pověrou. Jak to tedy je?
Přirovnal bych to k dítěti, které když se něčeho bojí, zaboří svou
tvář do sukně mámy a je přesvědčeno, že je neviditelné. Nebezpečí
tím nepomine, ale dítě cítí v hmatatelné přítomnosti jistotu před
hrozbou.
Svíce křesťanovi připomíná jeho život. Tedy ten nadpřirozený a
věčný, který má od Boha. Už na křtu mu je na znamení tohoto života
rozsvícena křestní svíce. Dnes je to zvlášť zjevné, když se tato svíce
zapaluje

od

velikonočního

paškálu,

který

nám

symbolizuje

vzkříšeného Krista. Dostává ji s přáním, aby ji bez porušení přineslo
až před Boží tvář. Hořící svíce nám tedy připomíná především ten
život od Boha víc než náš přirozený živočišný život. Proto se také při
smrti mluví o tom, že člověku zhasla jeho svíčka. Myslí se však jen na
jeho přirozený život a proto na hrobech rozsvěcujeme svíce, protože
vyjadřují naše přání, naši modlitbu, aby náš zemřelý žil věčný život ve
světle Kristově.
Věřící tedy dělá něco podobného, jako to dítě, když se něčeho
bojí – třeba i bouřky. Připomíná si Boží příslib, že jeho život (nejen
přirozený) ochrání sám Bůh když si rozsvítí Hromničku. Uvědomuje si
navíc, že ten život od Boha je důležitější a že o ten se může připravit
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jen on sám, když nebude dbát Božích přikázání. Nic na nebi i na
zemi, nic stvořeného nemá nad tímto životem od Boha moc. Jen on
sám. Může tedy v klidu důvěřovat Bohu, že i když ho potká něco
nepříjemného či těžkého, že to bude mít význam jen na čas, jen na
život v tomto světě.
Je-li Hromnička svící, která nás má ujistit o Boží péči, o Boží
ochraně, pak bych navrhoval, abychom ji dnes rozsvěceli, když se
dnes cítíme ohroženi, když se dnes obáváme nějakého zla, které
může na nás dopadnout. Možná bychom si ji měli čas od času
rozsvítit, když se obáváme dopadu finanční krize, když se obáváme o
své zaměstnání nebo i své blízké. Tehdy se nám nabízí hmatatelný
příslib Boží ochrany a péče.
o. Prokop

Stálá formace
V rámci pavlovského roku probíráme listy sv. Pavla:

(1) (únor):

2. Korintským

(2) (březen):

Galatským

(3) (duben):

Efezským

(4) (květen):

Filipským a Koloským

(5) (červen):

1. a 2. Tesalonickým

(6) (září):

pastorální (1. a 2. Timoteovi, Titovi,
Filemonovi)
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Prosby o modlitby
… za naše zemřelé členy známé i neznámé
… za magistra řádu
… za otce provinciála fr. Benedikta OP a bratry zastávající
provinční oficia
… za naše představené a za Boží pomoc pro všechna důležitá
rozhodnutí
… za projekt přestavby pražského kláštera
… za nová povolání pro všechny větve dominikánské rodiny
… za naše bratry a sestry, kteří kdekoli na světě trpí kvůli výkonu své
služby
… za apoštolské působení v médiích, především na internetu
… za nemocné členy, příbuzné a přátele dominikánské rodiny
… za naše bratry a sestry působící ve školství
… za naše bratry studenty ve Francii
… za sestry a bratry v Kongu
… za rozvoj teologie a křesťanské filosofie na Teologické fakultě
v Českých Budějovicích

Přejeme hojnost Božího požehnání:
Narozeniny
† Albert Miroslav Němec
P. Prokop Bahník
Lukáš Jirka

12.2.1917
18.2.1952
1.3.1958

Časné sliby + věčné sliby
Fr. Tomáš Zeman
3.3.1976 + 3.3.1979
Úmrtí
† Albert Miroslav Němec

11.2.1999

Svátek
Jordán (Saský) Basl

13.2.

 ZPRÁVY 
Příští schůzka MS bude 3. března od 16 hod.
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