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Hromnice
je lidové označení svát-
ku slaveného 2. ú-
nora, kterému v 
křesťanském ka-
lendáři odpovídá 
svátek Uvedení 
Páně do chrámu. 
Ten připomíná u-

dálost z evangelia (Lk 2,22-38), kdy Je-
žíšova matka Maria přinesla podle ži-
dovského obyčeje svého syna 40. den 
po narození do jeruzalémského chrá-
mu, aby jej zasvětila jako prvoro-
zeného Bohu. Zde se setkává s proro-
kyní Annou a spravedlivým Sime-
onem, který Ježíše nazval „světlem k 
osvícení národů“.
Od tohoto Simeonova proroctví o 
Ježíši - světle pochází zvyk, který se za-
čal šířit zřejmě od 11. století: v tento 
den se světily svíčky „hromničky“, 
které se během bouřek zapálené 
dávaly do oken a měly spolu s 
modlitbou chránit před bouřkami. 
Tímto dnem také dříve končila 
vánoční doba a sklízely se betlémy z 
chrámů, často i z do-mácností.
Protože je tradičně tento svátek spojo-
ván také s ochotou zasvětit svůj život 
poslání, které člověk dostává, je dnes 
tento svátek slaven také jako Den 
zasvěceného života.

Ve znamení zkřížených svíček 
aneb 

„svatoblažejské požehnání”

Dvě zkřížené svíce, kterými se žeh-
nající kněz dotýká ze dvou stran 
krku věřícího. Tak vypadalo za časů 
našich babiček svatoblažejské 
požehnání. Dvě svíce byly jeho 
neodmyslitelnou součástí. Sv. 
Blažej, má  svátek 3. února. Zemřel 
ve 4. století mučednickou smrtí, a je 
mu přičítán zázrak, který se stal 
těsně před jeho stětím: přistoupila k 
němu vdova s polomrtvým chlap-
cem, kterému uvízla v krku rybí 
kost. Ta se po Blažejově požehnání 
uvolnila. Proto se v den jeho svátku 
prosí hlavně o ochranu před nemo-
cemi krku.
Zmiňovaná a tradovaná praxe žeh-
nání dvěma svícemi vycházela ze 
středověké mentality, kdy se zdů-
razňoval přímý fyzický kontakt se 
svátostinami. Dnes se žehná hlavně 
silou modlitby. V žádném případě 
ale nejde o nějakou magii.

Bože, dovoláváme se přímluvy svatého 
biskupa a mučedníka Blažeje, chraň naše 
zdraví duše i těla a pomáhej nám zříkat se 
překážek na cestě k Tobě. Skrze Ježíše 
Krista, našeho Pána, Amen. 



„40“
Drazí farníci, za několik dnů se začíná 
doba postní a my si budeme po dobu 
čtyřiceti dnů znovu více uvědomovat 
utrpení a umučení Ježíše Krista a rozjímat 
nad ním. Chci se teď však zastavit nad 
tím, co možná nevíme a možná se nad tím 
ani nezastavujeme. Proč právě čtyřicet 
dnů trvá doba postní? Podívejme se, co 
nese v sobě číslovka „40“?
Čtyřicet se rovná čtyři krát deset. Číslo 
čtyři tu znamená všeobsáhlost, všudy-
přítomnost, všeobecnou platnost. Číslo 
deset pak je číslem desatera: číslem zá-
kona, Smlouvy, tudíž i Boží pravomoci 
nad člověkem. Číslo čtyřicet v letech pak 
znamená i rozmezí jedné generace, 
jednoho pokolení. Jeho symbolika se 
váže od putování Izraelců pouští, které 
trvalo čtyřicet let. Je to i doba velice in-
timního vztahu s Bohem. Když tedy vše 
shrneme, je to dostatečný čas na něja-
kou zásadní změnu či vnitřní proměnu. 
Čas, který potřebujeme, aby se něco 
uskutečnilo v našem životě. I v Bibli se 
mnohokrát setkáváme s touto číslovkou, 
tak se podívejme alespoň na některé 
pasáže.

Čtyřicet dní trvající déšť potopy:
Čtyřicet dní trval déšť, kterým začala 
obrovská potopa světa. Číslo čtyřicet je 
číslem všeobsáhlého božího soudu a 
hněvu, z důvodu porušení Boží smlouvy 
uzavřené s Adamem a jeho potomky.
Čtyřicetiletá období Mojžíšova života:
Mojžíš se dožil podle biblického svě-
dectví sto dvaceti let, tři krát čtyřicet. 
Prvních čtyřicet let žil na dvoře egypt-
ského faraóna jako člen vládnoucí dy-
nastie, jako egyptský (byť adoptovaný) 

princ, druhých čtyřicet let jako vrah, u-
prchlík před spravedlností, pasák ovcí v 
poušti v žoldu svého tchána Jitra, s jehož 
dcerou Siporou se Mojžíš oženil a čty-
řicet let pak vedl Izrael z Egypta a puto-
val pouští. Jistě, nemusí to být čísla 
absolutní, ale i symbolicky zaokrouh-
lená, i tak by se  ale Mojžíš dožil cca 115 až 
125 let. 
Čtyřicet dní Mojžíšových strávených 

na hoře Sinaj:
Mojžíš na hoře Sinaj strávil dvakrát 
čtyřicet dní. Během těchto čtyřiceti dnů, 
Mojžíš přebíral kamenné desky se zap-
saným desaterem přikázání, které Bůh 
vyhlásil veřejně celému Izraeli den 
předtím. Toto desatero slíbil l id 
naplňovat ještě předtím, než Mojžíš 
vyšel na horu Sinaj. Bůh v prvních 
čtyřiceti  dnech  sepsal desatero 
vlastním prstem do kamenných desek. 
Lid se však v tom čase od Boha odvracel k 
uctívání modly zlatého býka. Když 
Mojžíš spatřil hloubku pádu lidu, ve 
hněvu rozbil kamenné desky. Pak zničil i 
býka, nějakým způsobem jej přeměnil 
na tekutinu a nechal lid, ať ji vypije. Pak 
jej Bůh vyzval, aby opět vystoupil na 
čtyřicet dní na horu Sinaj. Během těchto 
druhých čtyřiceti dnů se Mojžíš postil, 
nejedl ani nic nepil a tentokrát sám 
vrýval do kamenných desek desatero 
přikázání.

Čtyřicet let na poušti:
Čtyřicet let putoval Izrael po svém vyjití 
z Egypta pouští, neboť odmítl vstoupit 
do vyvolené země a dobýt ji. Lid se totiž 
zalekl zpráv zvědů, kteří hlásili, že 
kanaánský lid je silný, mocný, boje-
schopný a jeho města a hrady pevně o-



pevněny. Neuvěřili Božímu zaslíbení, 
tomu, že Bůh vydal tento lid Izraeli do 
rukou jako kletý. Čtyřicet let putování 
tedy znamená výměnu generací. Mělo 
vyrůst pokolení, které nezažilo egyptské 
otroctví, ale zato dennodenní závislost 
na Boží milosti. Tato nová generace se 
tedy naučila dennodenní důvěře Bohu, 
závislosti na jeho milosti (mana a kře-
pelky). Toto pokolení pak již směle vyšlo 
a dobylo zaslíbenou zemi. Z původní ge-
nerace vyšlé z Egypta se toho dožili pou-
ze dva lidé - zvědové, kteří na počátku 
prosazovali, aby se lid nebál, důvěřoval 
Bohu a zemi obsadil. Byli to Káleb a Moj-
žíšův nástupce Jozue.

Čtyřicet dní Ninive:
Do Ninive Bůh vyslal proroka Jonáše, 
aby kázal: Ještě čtyřicet dní a toto město 
bude pro svůj obrovský hřích vyvráceno. 
Reakce ninivských byla překvapivá: Oni 
uvěřili kázání Jonáše a spontánně začali 
držet půst. Zvěst se dostala až k sluchů 
ninivského vládce. I on uvěřil a po po-
radě se svými rádci vyhlásil půst, který v 
dějinách, ba dokonce ani v Bibli, nemá 
obdoby. Zcela a beze zbytku odevzdal 
celý osud města do rukou Božích. 
Všichni obyvatelé města včetně malých 
dětí, ba dokonce vojáků a strážných, 
nesměli jíst ani pít. Postu se však měla 
poddat i hospodářská zvířata. Král celé 
město tedy zcela vydal na milost a 
nemilost Bohu. A Bůh toto vše spatřil, 
dojmul se tím, co viděl a Ninive odpustil. 
Smyslem Božích trestů není člověka 
zničit, ale zachránit jej, dovést jej k 
pokání, k nápravě cest. Aby si člověk 
uvědomil hlubokou hrůzu svého hříchu 
a zla. Člověk musí uvidět celou hloubku 

propasti, do které hrozí, že upadne, aby 
se zastavil a nešel dále. Slepý člověk, 
který propast nevidí nebo odmítá vidět, 
jde dále a zahubí sebe.
Čtyřicet let vládnul Saul, David i 
Šalamoun.

Čtyřicet dní
pokušení Kristových na poušti:

Po křtu Duch Svatý vyvedl Ježíše Krista 
na poušť, aby ho satan pokoušel. Na 
poušti Kristus pobyl čtyřicet dní - jeden 
den za jeden rok, který v poušti putovali 
Izraelci. Stejně jako Židé byli na poušti 
pokoušeni satanem a podléhali, tak byl i 
Kristus pokoušen, ale On vytrval. Po 
celých čtyřicet dní Kristus čelil satanovi. 
Nešlo tedy o tři konkrétní pokušení, 
která uvádějí sv. Lukáš a sv. Matouš, to 
bylo pouze jakési konečné finále. Po 
celých těch čtyřicet dní Ježíš zápasil se 
svým úhlavním nepřítelem. Ježíš však na 
poušti nebyl osamocen. Bible píše, že 
mu sloužili andělé  a obsluhovali ho. Byl 
tam mezi divokou zvěří, která  v jeho 
přítomnosti získávala klid a pokoj.

Čtyřicet dní mezi vzkříšením
a nanebevstoupení Ježíše Krista:

Po čtyřicet dní po své smrti a vzkříšení se 
Kristus procházel po této zemi a ne-
chával se poznávat lidmi. Na čtyřicátý 
den vystupuje k Otci na nebesa.
Tolik krátké vysvětlení symboliky čísla 
čtyřicet. Co dozraje v mém životě o 
letošním postu? Které věci Pánu dám 
intenzivněji? Zamysleme se již teď ať 
do doby postní vstoupíme s konkrétními 
předsevzetími a cíly.

Podle internetu zpracoval o. Anton



Program farnosti

Svátost křtu dětí:

přípravy: 2.2., 9.2., 16.2. v 9.00 hodin v KL. Křest: 17.2. 

po mši svaté v 10.30 hodin (křest v 11.30 hodin) ve FK

Přípravy na svátost manželství:

1.2. (I/5), 8.2. (I/6),  v 18.00 hod. v KL

Obnova v Duchu svatém:

11.2., 25.2. v 19.00 v KL

Společenství maminek a babiček:

skupina A v pondělí 4.2. v 17.00 hodin v KL

skupina B v úterý 5.2. a 19.2. v 18.00 hodin v KL

Setkání osamělých maminek:

23.2. ve 14.30 hodin v KL

Setkání modlících se tatínků:

7.2. a 21.2. v 19.00 hodin na St.F.

Setkání seniorů La Vie Montante:

středa 13.2. po ranní mši svaté v KL

Schůzka ministrantů:

všechny skupiny dle dohody s vedoucími skupin

Zkouška scholičky:

čtvrtek v 16.30 hodin na St.F.

Setkání Misijního klubka:

9.2. v 9.00 na St.F.

Setkání katechetů farnosti Frýdek:

11.2. v 18.00 hodin v KL 

Setkání pastorační rady: v únoru se nekoná!

Připrava na svátost křtu dospělých: 

čtvrtek 21.2. v 19.00 hodin v KL

Společenství Lectio Divina:

14.2. v 16.00 hodin v KL 

Tridentská (latinská) mše svatá:

10.2., 24.2. ve 14.00 hodin ve FK, každý pátek v 18.00 

hodin ve Starém Městě

Křesťanské večery chval:

17.2. v 19.00 hodin v U-krytu 

Centrum pro rodinu a sociální péči nabízí: 

 KLAS – Klub aktivních seniorů 

14. 2. 2013 Frýdek - stará fara, 9 – 11 hod.

Téma: Láska nikdy nepřestává

Láska v našem životě a podle Bible, trénink paměti a 
další zajímavosti…

Přijďte prožít hezké dopoledne, těšíme se na vaši 
účast! 

Akademie pro třetí věk

 lektor P. ThLic. Daniel Vícha 

Téma: Víra a ateismus, 

21. 2. 2013, Ostrava – biskupství, 9 – 12 hod

 Setkání se zajímavým hostem:

 Setkání s panem Antonínem Kořínkem, sběratelem 

známek s náboženskou tématikou.

Nenechte si ujít toto jedinečné setkání…

27. 2. 2013, středa Ostrava – biskupství, 9 – 12 hod

Kontakt: M. Göttlicherová, tel. 731 534 062

DIECÉZNÍ SBÍRKA

24.2.2013 – 2. NEDĚLE POSTNÍ: 

HALÉŘ SVATÉHO PETRA

JARNÍ PRÁZDNINY

Od 18.2. do 22.2. jsou JARNÍ PRÁZDNINY.

V tomto týdnu nebude probíhat výuka náboženství.

Uzávěrka příštího čísla:
čtvrtek 28.2.2013

Příští číslo vyjde v neděli 3.3.2013

9.1.2013 - MUDr. Václav Guňka (*1931)
10.1.2013 - Štěpánka Stašová (*1933)
24.1.2013 - Marie Holinková (*1931)
25.1.2013 - Pavlína Pólová (*1922)
28.1.2013 - Eleonora Švecová (*1925)

Biskupství nabízí

V lednu nás opustili

Popeleční Středa 13.2.2013
Mše sv. s udělováním popelce budou slouženy 
v bazilice v 8 a 18 hodin.

Křížova cesta
V době velkopostní, zveme každý pátek od 
17:30 na modlitbu křížové cesty a postní 
promluvu.

KONTAKTY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

P. Anton Verbovský CSsR, 739660113, 
P. Krzysztof Strzelczyk CSsR, 604556301

P. Roman Janáč CSsR, 732256223

Úřední hodiny:
Pondělí: 9.00-11.30, 15.00-17.00
Čtvrtek: 9.00-11.30, 14.00-16.00 

Bulletin je neprodejný, podpořit nás můžete na č.ú: 
1015025651/5500
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