
  
Hypapanté, ObHypapanté, ObHypapanté, ObHypapanté, Ob eeeetování Pántování Pántování Pántování Páneeee , ,  ,  ,      

OčišOčišOčišOčiš ttttování Panny Marie, ování Panny Marie, ování Panny Marie, ování Panny Marie,     

Uvedení PáUvedení PáUvedení PáUvedení Pá nenenene do chrámu, Hromnice do chrámu, Hromnice do chrámu, Hromnice do chrámu, Hromnice     

2. února, čtyřicet dní po slavnosti Narození Páně, slaví církev 
svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově označovaný Hromnice. Je 
připomínkou a oslavou událostí ze života Svaté rodiny popsaných    
v Lukášově evangeliu (Lk 2, 22-40). Maria s Josefem přinášejí 
malého Ježíše do jeruzalémského 
chrámu, aby splnili příkazy Mojžíšova 
zákona. Ježíš je jako prvorozenec 
zasvěcen (obětován) Bohu a musí být 
tedy vykoupen; Maria má obětí            
v chrámu uzavřít své čtyřicetidenní 
očišťování po porodu. V chrámě se 
setkávají se Simeonem a prorokyní 
Annou, kteří v Ježíšovi poznávají 
slíbeného a očekávaného Mesiáše. 
Tyto tři události, vykoupení Ježíše, 
Mariino očišťování a setkání Simeona 
s Mesiášem, jsou podkladem tří různých názvů, pod kterými byl 
svátek v církvi slaven. Původně se nazýval hypapanté, tj. setkání 
(Simeona s Pánem) nebo také přijetí, pozdější názvy Obětování 
(Zasvěcení) Páně či Očišťování Panny Marie zdůrazňovaly buď 

 

MichaelMichaelMichaelMichael    
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kristologický anebo mariánský charakter svátku. Dnešní název, 
Uvedení Páně do chrámu, byl zaveden při reformě kalendáře v roce 
1969.  
Svátek se začal slavit v Jeruzalémě ve 4. století, v 5. století se 

součástí zdejších bohoslužeb stalo procesí se svícemi. Patřil            
k největším jeruzalémským svátkům a odtud se rozšířil do celého 
světa. V Římě se začal slavit v 6. nebo 7. století; ve stejný den se 
zde konalo také procesí zavedené syrsko-sicilským papežem 
Sergiem I. (687-701). Mezi procesím a vlastním svátkem nebyla      
v římském obřadu původně žádná souvislost, procesí mělo kající ráz 
a pravděpodobně bylo zavedeno jako protiváha k pohanskému 
očistnému průvodu, který se konal začátkem února. Ještě v roce 
1000 měl papež podle tehdejších liturgických předpisů kráčet          
v průvodu bos, a až do roku 1960 byl pro průvod předepsán černý 
nebo fialový liturgický oděv. 
Žehnání svící a zpěv či 
recitace Simeonova kantika 
"Nyní můžeš, Pane, propustit 
svého služebníka..." (Lk 2, 
29-32) byly zavedeny kolem 
10. století. Teprve pak došlo 
k vytvoření souvislosti mezi 
žehnáním svící, průvodem a 
mší svatou. Dříve byl svátek 
Uvedení Páně do chrámu 
posledním dnem vánočního 
období. Hromničky, svíce žehnané v tento den, se zapalovaly         
při bouřce na vyjádření prosby o Boží ochranu, dávaly se také do 
ruky umírajícímu nebo se stavěly vedle jeho lože. Současná liturgie 
pojímá obřady 2. února jako jeden celek. Žehnání svíček a průvod 
mají - stejně jako mše svatá - radostný ráz a rozvíjejí stejné 
myšlenky: přinesení Ježíše do chrámu a setkání se Simeonem. 
Průvod s rozsvícenými svícemi připomíná Pána, který je světlem 
národů a slávou svého lidu. Je přípravou na eucharistickou slavnost, 
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v níž se setkáme se svým Pánem, a je také znamením našeho 
očekávání Kristova příchodu na konci věků.  
V některých farnostech se při  „lucernáriu“ – průvodu se svícemi, 

koná také představení dětí, které se připravují k prvnímu svatému 
příjímání. V naší farnosti je tomu každý rok. Letos tuto slavnost 
prožijeme v neděli 1.února při mši svaté v 9:00 hodin. Za zpěvu 
písně, která nám připomíná obětování Ježíše v chrámě,  přivádějí 
rodiče své děti k oltáři. Děti nesou v rukou rozžaté svíce, které            
u oltáře umístí na připravený svícen. Svíčky zůstanou v blízkosti 
oltáře až do 1. sv. přijímání.  Připomínají nám, že se za tyto děti a 
jejich rodiče máme častěji a více modlit. Proto o modlitbu  farního 
společenství prosí děti 3.třídy a jejich rodiče:   
- PETRA BALEJOVÁ           JOSEF ŠVÁČEK 
- MARTINA CHLACHULOVÁ  PETRA VAŇKOVÁ 
- ANNA PAVLICOVÁ  LUCIE VOPATOVÁ 
- BARBORA SUCHÁNKOVÁ  PATRIK ZAPLETAL 
     Víra je dar. Prosme: „Pane, dej mi poznat, že jsi Pán. Ať 

s Tebou prožívám každou radost. Ať vnímám dobře, jak v mém 
životě působíš, jak Tvá dobrota nese mne a celou mou rodinu dál.“  
Víra ani tak neznamená věřit, že Bůh je, ale spíše že Bůh je pro nás. 
Vrůstání do této zkušenosti přeji našim dětem, jejich rodičům a celé 
farní rodině. 

o.Miroslav      
 

Statistika hospodaStatistika hospodaStatistika hospodaStatistika hospoda rrrrení farnosti ení farnosti ení farnosti ení farnosti     

Hospodaření farnosti v roce: 2008 

celkové příjmy  
(jedná se nedělní sbírky a úroky z účtu) 

Kč 308 817 

celkové výdaje (z toho:) Kč 315 043 

- výdaje na bohoslužebné, tj. na hostie, svíčky, 
květiny, a ostatní bohoslužebné a katechetické 
pomůcky 

Kč 9 441 
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- výdaje spojené s provozem fary a kostela: např. 
elektřina, plyn, voda, telefon, pojistné, 
kopírování 

Kč 120 992 

- na opravné práce  Kč 0 

- povinné sbírky - na misie, haléř sv. Petra, 
kněžský seminář, odvod diecézi atd.  

Kč 66 920 

- dobrovolné sbírky darované mimo farnost 
   (na Charitu, církevní  školství,  
    setkání mládeže, růžencové zastavení) 

Kč 112 870 

- za ostatní výdaje - poplatky za účet, poštovní 
poplatky, mimořádné výdaje apod.  

Kč 4 820 

   

Stavba nového kostela sv. Ducha:  2008 

stav účtu k 1.1 Kč 1 984 072 

celkové příjmy (vč. úroků) Kč 4 914 492 

z toho : pravidelné sbírky v kostele Kč 614 340 

            veřejné sbírky ve městě  Kč 1 029 160 

            dary Kč 1 257 936 

            příspěvek od města Kč 2 000 000 

celkové výdaje Kč 5 800 842 

z toho : přímé stavební Kč 5 097 131 

            nepřímé se stavbou související Kč 703 711 

stav účtu k 31.12 Kč 1 097 722 
 

Statistika duchovních úkonStatistika duchovních úkonStatistika duchovních úkonStatistika duchovních úkonuuuu     

Statistika úkonů za rok:  2008 

křty  35 

biřmování 0 

počet sv. přijímání 25 015 
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1. sv. přijímání 24 

počet sňatků 10 

pomazání nemocných 235 

počet pohřbů  (do země + kremace) 46  (35 + 11) 

počet návratů do církve 0 

počet přestupů z křesťanských církví 1 

počet výstupů z církve 0 

počet nedělních mší v kostele 175 

průměrná návštěvnost v neděli  515 

počet mší sv. pro děti 38 

počet dětí v náboženství (počet skupin) 76 (7) 

 
DítDítDítDíteeee , které je sv, které je sv, které je sv, které je sveeeetlem pro národytlem pro národytlem pro národytlem pro národy    

Byla to odvaha říci tehdy o tom malém dítěti, že je Světlem pro 
všechny národy. To mohl říci jen někdo, 
kdo měl prorockého ducha a viděl věci 
docela jinak, než jak je bylo možné lidsky 
vnímat. 
Už naši předkové si na tento svátek nechali 
světit svíčky - hromničky. Doma si v 
těžkých chvílích přírodních pohrom 
rozsvěcovali jejich maličký plamínek proti 
oslepujícím bleskům bouřek. Modlili se u 
nich a věřili že skrze tuto modlitbu mohou 
být ochráněni proti živlům, které byly pro 
člověka nepřemožitelné. Tehdy, na první 
Hromnice, to bylo velmi podobné. Proti 
velkým událostem té doby bylo to maličké děťátko opravdu jen jako 
mihotavý plamének hromnicové svíčky proti hromobití, bleskům a 
temnotám rozbouřených živlů. I dnes se toto maličké děťátko 
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navenek nijak neliší od ostatních dětí, a přesto je Světlem, které 
osvítí národy. 

Tato symbolika je důležitá i pro náš život, protože tato svíce nám 
může být vždy připomenutím toho, že žádná naše temnota není tak 
velká, aby do ní nemohl vstoupit Pán se svým jasným světlem. 
V této symbolice je patrná nesmírná přednost /důležitost/ plamínku, 
který se jeví jako malý a nepatrný oproti oslnivým světlům, které 
jsou v Božích očích ale jen záblesky. Malá hromnicová svíčka nás 
důvěrně oslovuje a má nám co říci. 

Možná právě pro její důvěrnou a nenásilnou řeč nejlépe 
pochopíme, jak nepravdivé je budování "oslnivého", "dokonalého" 
a "krásnějšího" života, pokud při tom ztratíme dotyk s Bohem a 
tedy i s podstatou člověka. 

Tehdy byla odvaha říci o tom malém dítěti, že je Světlem pro 
všechny národy. I dnes to může být odvahou, přijmout ho do svého 
života jako jediné světlo, ale je to jediná cesta k tomu, abychom 
mohli žít svůj v plnosti, lásce, radosti a pokoji. 

/Podle Jozef Porubčan, Každý den s Bohem/   
 

My tMy tMy tMy trrrri králové….aneb „Zdraví vás i králové….aneb „Zdraví vás i králové….aneb „Zdraví vás i králové….aneb „Zdraví vás 

Kašpar, Melichar a Baltazar…“Kašpar, Melichar a Baltazar…“Kašpar, Melichar a Baltazar…“Kašpar, Melichar a Baltazar…“    

Je to k nevíře, ale už deset let se s tímto zpěvem a říkankou, kterou 
složila jedna naše farnice, vydávají koledníci od domu k domu,         
od srdce k srdci, aby přinesli radost a pokoj všem lidem.  

A nechybí jim zapečetěná pokladnička na příspěvky ve prospěch 
České katolické charity. 

Na tomto sbírkovém počinu je cosi tajemného. Přestože jsou 
koledníci malí, vykonají velký kus práce. I když jsou dárci anonymní, 
pomáhají konkrétnímu člověku. Ač se pokladničky neplní jen 
papírovými, ale i drobnými penězi, slijí se nakonec v miliony. Ač 
sbírka tak obyčejná, zůstává dokladem vzácného lidství. A protože se 
vše koná pro ty „nejmenší“ sestry a bratry, nikomu to nebude 
zapomenuto navěky! 
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Než nás pohltí čísla všech deseti sbírek, na které můžeme být 
„pyšní“, protože jsou rok od roku větší, poděkujme velkému zástupu 
lidí, kteří se jakýmkoliv způsobem do Tříkrálové sbírky zapojili. 

Nemůžeme zde vypočítávat všechny, protože ani papír, ani naše 
paměť na toto nestačí, ale některé přece jen zmínit chceme. 

Hlavním animátorem je Kamil Psotka, který se největší měrou stará 
o průběh staroměstské tříkrálové sbírky a sám byl vedoucím skupinky 
devětkrát (jednou byl nemocný). Jeho slova „Začínali jsme v roce 
2000 s osmi skupinkami,  už pět let 
máme skupinek dvacet…“ jsou 
povzbudivá.  

Nelze nevzpomenout nejvěrnější 
„dospěláky“, kteří doprovázeli 
koledníky celých deset let. Jsou to 
Vladimíra Batůšková, Miroslava 
Číhalová, Jitka Foltýnková a 
Gabriela Gottwaldová. Mezi 
dlouholeté vedoucí patří Josef Vanda, Jana Němcová, Josef Blaha, 
Tomáš Vala, Kateřina Sovišová, Petra Psotková, Katarina Ďuricová, 
Vojtěch Foltýnek, Jana Ferdová, Jarmila Vránová, Iva Talašová, 
Stanislav Giesl, Petra Březinová, Radka Blahová a Radmila Blahová. 

A nyní jsme u těch nejmenších…., kteří nám během těch deseti let 
pořádně vyrostli! Jsou mezi nimi i takoví, kteří zatím vydrželi             
od začátku až dodnes. Je jich hromada, ale vzpomeňme  alespoň ty 
nejvěrnější: Jana Chlupová, Eva Chlupová, Kateřina Chlupová, Anna 
Chlupová, Lukáš Gottwald, Dominik Gottwald, Martin Němec, Marie 
Němcová, Ludmila Němcová, Magda Pleváková, Petr Plevák, 
Magdaléna Březinová, Jan Březina, Marie Chlachulová, Kristýna 
Grebeníčková, Igor Malina, Jaromír Mai, Veronika Maiová, Tereza 
Vávrová, Pavlína Vávrová, Zuzana Vávrová, Romana Vávrová, 
Karolína Staufčíková, Kristýna Obdržálková, Radoslav Blaha, Josef 
Blaha, Vojtěch Giesl, Alena Kulleová, Jiří Nosek, Petra Křenová, 
Martina Malenovská, Jiří Opálka, Petr Seménka, Michal Staufčík, 
Josef Vanda, Václav Vanda, Kateřina Andrýsková, Kristýna 
Andrýsková… 
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Výnosy sbírek byly:    
rok 2000 –  není známo           rok 2005 – 139.500,00 Kč 
rok 2001 – 89.562,00 Kč           rok 2006 – 140.189,50 Kč   
rok 2002 – 110.134,60 Kč  rok 2007 – 133.979,00 Kč 
rok 2003 – 129.272,00 Kč     rok 2008 – 142.900,00 Kč   
rok 2004 – 119.609,50 Kč   rok 2009 – 147.960,00 Kč 
    
P. S. Už teď se omlouváme všem, kteří zde marně hledali své jméno, 
protože jsme na ně  zapomněli…Ale Bůh o vás ví…! 

GG  
 

Výzva k modlitebnímu tažení za Výzva k modlitebnímu tažení za Výzva k modlitebnímu tažení za Výzva k modlitebnímu tažení za 

záchranu našeho českého národazáchranu našeho českého národazáchranu našeho českého národazáchranu našeho českého národa    

Spojme se všichni, kterým není lhostejný osud českého národa,      
k modlitebnímu tažení pod praporem sv. Václava, Pražského 
Jezulátka a všech českých kandidátů na svatořečení.  

Vyzýváme k nepřetržité modlitbě na tento společný úmysl:     
Za obrácení českého národa a návrat ke kořenům svaté víry.     
Za dary Ducha Svatého pro českou církevní hierarchii, zasvěcené 
osoby a pracovníky sloužící v církvi. Za moudrost pro politiky, 
aby neschvalovali zákony odporující zákonům Božím.                 
Za křesťanskou morálku pro osoby v oblasti podnikání, 
ekonomiky a financí, v oblasti kultury a umění.                            
Za pravdomluvnost, statečnost a čestnost pro pracovníky             
ve sdělovacích prostředcích. Za lékaře a zdravotnický i 
ošetřovatelský personál, za zastavení potratů a všech praktik 
vedoucích k zabíjení nenarozených dětí. Za přijímání svátostí 
umírajícími a za duše v očistci. Za naše rodiny a rody,                  
za uzdravení rodových kořenů. Za učitele, vychovatele, za čistotu 
dětí a mládeže, za návrat mravnosti. Za všechny svázané a 
zotročené duše.  

Zveme vás všechny, abyste ke svým obvyklým pravidelným 
bohoslužbám, modlitbám, pobožnostem, postům, které již obětujete 
na různé úmysly, přidali navíc např. obětování mše svaté a svatého 
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přijímání, bolesti a utrpení, posty a odříkání, adorace, páteční kající 
pobožnosti, modlitbu v rodinách – ať už je to růženec, korunka           
k Božímu milosrdenství, křížová cesta, litanie, večeřadla či střelné 
modlitby na výše uvedený úmysl. 

Je naléhavě nutné, aby modlitba na tento 
úmysl byla nepřetržitá, dlouhodobá a 
vytrvalá . Proto prosíme ty, kteří jsou 
ochotni se zapojit do tohoto modlitebního 
tažení, aby nám napsali, zatelefonovali, 
kterou půlhodinu se pravidelně jednou     
v týdnu až do odvolání zavazují na tento 
úmysl spojit duchovně s ostatními 
prosebníky. Na našich internetových 
stránkách zveřejníme časový program, kde 
uvidíte, které půlhodiny jsou ještě volné, a 
můžete se do nich přihlásit. Až se celý týden 
naplní, popř. bude u nějaké půlhodiny už 

velké množství lidí, další prosebníky už do řádku psát nebudeme, 
můžete se pak kdykoliv přidat k těm, kteří se už budou pravidelně 
týden co týden ve stejnou hodinu modlit minimálně svou určenou 
půlhodinu.  
     Způsob modlitby, kterou se zapojíte, nám oznamovat nemusíte, ta 
může být pokaždé jiná, jen čas musí být stejný. Také nám stačí 
oznámit jen vaše křestní jméno a jméno obce, podrobnější údaje 
zveřejňovat na internetových stránkách nebudeme. Když budete chtít 
svou účast ukončit, stačí se stejným způsobem zase odhlásit. Můžete 
se tak přihlásit třeba jen na pár týdnů, či měsíců a pak se přidávat 
kdykoliv k již probíhající společné modlitbě. 
     Sdělení posílejte buď písemně: Matice cyrilometodějská s. r. o, 
Dolní nám. 24, 771 11 Olomouc – na obálku napište heslo „český 
národ“, nebo telefonicky: 585 222 803, nebo e-mailem: 
modlitba@maticecm.cz, nebo SMS: 777 247 190.      Sdělte křestní 
jméno, název obce, den v týdnu a od kolika do kolika hodin se budete 
modlit.  
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Při přihlášení pište: Marie, Praha 6, čtvrtek, 8.00–8.30 hodin.  
Při odhlášení pište: Odhlašuji se – Marie, Praha 6, čtvrtek, 8.00–8.30 
hodin.  
 

PoPoPoPodedededekováníkováníkováníkování     

Děkuji ze srdce všem ochotným farníkům, kteří se zapojili při 
organizaci Děkanátního plesu a také těm, kteří přispěli do tomboly. 

Ing. Kamil Psotka 
 

PozváníPozváníPozváníPozvání     

- Farnost Šternberk a Hnutí Modlitby Matek vás zvou                  
na Hromniční pouť matek ve Šternberku s duchovní obnovou 
pro matky v sobotu 7. února 2009. Přihlašujte se do 2. února      
na faře ve Šternberku. 

 
Farní kronikaFarní kronikaFarní kronikaFarní kronika    

Do společenství církve byli křtem přijati: 
Karolína Vavrušková, Praha 8, Na Průhonu 38    31. 1. 2009 
Petr Matoušek, SM, Salašská 1826                         8. 2. 2009 
 
Pro Boží požehnání na cestu životem si přišli: 
31. 1. 2009 
Romana Vavrušková, Praha 8, Na Průhonu 38 
David Vavruška, Praha 8, Na Průhonu 38 
 
V našem farním společenství jsme se rozloučili: 
Ludvík Husek       *13. 1. 1929   +30. 12. 2008 
Anna Pelíšková     *11. 7. 1924   +10. 1.   2009 

      

Své příspěvky můžete zasílat na adresu : 
Gabriela Gottwaldová, Seés 1970, Staré Město, tel. 604 336 466 
šéfredaktor : Gabriela Gottwaldová 
církevní schválení: P. Miroslav Suchomel 
grafická úprava : Ing. Vojtěch Foltýnek 
http://staremesto.uhr.cz/    email:staremesto@uhr.cz  


