
Z „Uvedení do zbožného ži-

vota“ od svatého Františka 

Saleského 
 

Různé způsoby zbožnosti 
 

Při stvoření nařídil Bůh rostlinám, 

aby nesly plody, každá podle svého 

druhu. A tak přikazuje Bůh také křes-

ťanům, živým rostlinám své církve, aby 

přinášeli plody zbožnosti, každý podle 

svých vlastností, stavu a povolání. 

Jinak má pěstovat zbožnost šlechtic 

než řemeslník, jinak sluha než kníže, 

jinak vdova, neprovdaná dívka nebo 

žena, žijící v manželství. A nejen to; je 

třeba i vykonávání zbožnosti přizpůso-

bit schopnostem, činnosti a úkolům 

každého zvlášť. 

Řekni mi, Filoteo, bylo by vhodné, 

aby biskup vyhledával samotu jako kar-

tuziáni? A manželé aby se nestarali 

o majetek o nic víc než kapucíni; řeme-

slník aby zůstával celé dny v kostele ja-

ko řeholník, a naopak řeholník byl stále 

zaneprázdněn všemožnými věcmi ve 

prospěch bližního jako biskup? Nebyla 

by taková zbožnost směšná, vyšinutá a 

nesnesitelná? 

Přesto však velmi často dochází 

k takovému omylu a absurdnosti. Zcela 

neprávem, Filoteo, neboť je-li zbožnost 

pravá a upřímná, nic neničí, naopak 

zdokonaluje a dovršuje všechno; a jest-

liže někdy odporuje a brání nějakému 

řádnému povolání a stavu, je to nepo-

chybně zbožnost falešná. 

Včela sbírá svůj med z květů, a při-

tom je nepoškodí a neničí, zanechá je 

neporušené, čisté a svěží, jak je nalezla. 

A pravá zbožnost působí ještě lépe, ne-

boť nejen že žádné povolání nebo čin-

nost neporuší, ale naopak dodává jim 

větší hloubku a krásu. 

Jako drahokam hozený do medu na-

bývá většího lesku, každý podle své 

barvy, tak se stává člověk příjemnějším 

a dokonalejším ve svém povolání, je-li 

spojeno se zbožností: péče o rodinu je 

skrze ni více prostoupená pokojem, lás-

ka mezi manžely je opravdovější, služ-

ba představenému věrnější a jakékoli 

povolání se vykonává s větší ochotou a 

lépe. 

Je omylem a přímo bludem chtít 

zbožný život vyloučit z družiny vojáků, 

z dílny řemeslníků, ze dvora knížat, 

z domácnosti manželů. Je pravda, Filo-
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teo, že v těchto povoláních nelze pěsto-

vat zbožnost čistě kontemplativní, 

mnišskou a řeholní; ale kromě těchto tří 

druhů zbožnosti je ještě mnoho jiných, 

vhodných zdokonalovat ty, kdo žijí ve 

stavech světských. 

Ať jsme tedy kdekoli, můžeme a 

máme usilovat o dokonalý život. 

 

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 Je-

žíše v Jeruzalémském chrámě, při kte-

rém starý Simeon a prorokyně Anna 

poznali v Ježíši „Světlo k osvícení ná-

rodů“ – Mesiáše (Lk 2,22-38). Moj-

žíšův zákon totiž předepisoval, že kaž-

dý mužský prvorozenec musí být za-

svěcen Bohu. Panna Maria a Josef s dí-

tětem 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… (Tertio millennio 

adveniente, 59) 

(www.pastorace.cz) 

 

   

VE ZNAMENÍ  

ZKŘÍŽENÝCH SVÍČEK 
 

Dvě zkřížené svíce, kterými se žehnají-

cí kněz dotýká ze dvou stran krku věří-

cího. Tak vypadalo za časů našich babi-

ček svatoblažejské požehnání. Dvě sví-

ce byly jeho neodmyslitelnou součástí..  

 

„U nás ve farnosti žehnáme buď záro-

veň celému shromáždění věřících, a to 

když svátek svatého Blažeje připadne 

právě na neděli, a nebo vkládáním ru-

kou jednotlivě, pokud svátek slavíme 

ve všední den,“ říká P. Josef Lambor z 

Kyjova na Moravě, který se s tradičním 

žehnáním zkříženými svícemi nesetkal 

už ani ve svém dětství.  

Sv. Blažejovi, který zemřel ve 4. století 

mučednickou smrtí, je přičítán zázrak, 

který se stal těsně před jeho stětím: při-

stoupila k němu vdova s polomrtvým 

chlapcem, kterému uvízla v krku rybí 

kost. Ta se po Blažejově požehnání 

uvolnila. Proto se v den jeho svátku 

prosí hlavně o ochranu před nemocemi 

krku.  

„Zmiňovaná a tradovaná praxe žehnání 

dvěma svícemi vycházela ze středověké 

mentality, kdy se zdůrazňoval přímý 

fyzický kontakt se svátostinami. Dnes 

se žehná hlavně silou modlitby. V žád-

ném případě ale nejde o nějakou 

magii,“ vysvětluje P. Walerian Bugel, 

teolog působící na Cyrilometodějské 

teologické fakultě Univerzity Palackého 

v Olomouci.  
 

Patron lékařů? 
 

Blažej byl lékařem, jenž své původní 

povolání opustil, odešel do pouště a ná-

sledně se ve městě Sebastě stal bisku-

pem. Přestože byl roku 313 vydán 

edikt, který zajišťoval křesťanům nábo-

ženskou svobodu, byli v Malé Asii ještě 

dlouhý čas pronásledováni.  

Blažej se proto několik let skrýval v ho-

rách. Ve svém úkrytu byl však odhalen 

a pak popraven. I když bývá vedle dal-

ších povolání uváděn také jako patron 

lékařů, ti jej mezi své hlavní patrony 

nepočítají. „Katoličtí lékaři považují za 

své ochránce spíše svatého Lukáše, sva-

tého Kosmu a Damiána. Ti čeští si k 

nim přibrali ještě svatou Zdislavu,“ říká 

MUDr. Dagmar Pohunková.  

V POLSKU JE SVATOBLAŽEJSKÉ 

POŽEHNÁNÍ STÁLE OBLÍBENÉ  

Velké oblibě se naopak sv. Blažej a je-

ho požehnání těší v sousedním Polsku. 

„U nás se o jeho svátku dodnes použí-

vají zkřížené svíce. Žehnají se také ja-

blka a malé svíce, které si lidé odnášejí 

domů. Dříve se ještě světilo víno a 

chléb. Jablka i chleba měli jak u lidí, 

tak u zvířat pomoci od dávení,“ uzavírá 

polská rodačka Dorota Švachová. 
 

(www.katyd.cz) 

Informace z farnosti 
 

Prosím zapisujte se do připravené ta-

bulky pro rok 2018. Rádi uvítáme nové 

skupinky na úklid kostela. 
 

Setkání Pastorační rady bude v pondělí 

29. 1., setkání Ekonomické rady bude 

ve středu 31. 1. Prosíme o připomínky, 

návrhy, podněty a nápady pro jednání 

obou rad.   
 

Misijní klubko bude v sobotu 3. 2. od 9 

do 11 hod. 
 

V neděli 4. února bude při mši sv. v 

9:00 hod. udílena svátost Pomazání 

nemocných. 
 

V neděli 11.2. bude dětská mše sv. 
 

Otevřené setkání Modliteb matek bude 

13. února 2018 od 20 hod. na faře. 

http://www.pastorace.cz/

