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Ahoj, kamaráti!

Za stĺpmi chrámu

– Dnes vás pozývame do chrámu.
– Dobromilka, to je čudný nápad, veď doň 
deti chodia určite často aj bez nás.
– Máš pravdu, Svetlúšik, ale my pôjdeme do 
pradávneho chrámu v čase, keď bol Ježiš eš-
te veľmi malý. Vlastne bol bábätko a podľa 
zvyku ho Mária s Jozefom na 40. deň od 
narodenia priniesli do chrámu.
– Aha, tak to je niečo iné. Predpokladám, 
že budeme na túto výpravu potrebovať aj 
moju baterku. Ide sa!

Keď uplynuli podľa Mojžišovho 
zákona dni očisťovania, Mária 
a Jozef priniesli Ježiša do 
Jeruzalema, aby ho predstavili 
Pánovi, ako je napísané 
v Pánovom zákone: Všetko 
mužského rodu, čo otvára lono 
matky, bude zasvätené Pánovi, 
a aby obetovali, ako káže Pánov 
zákon, pár hrdličiek alebo dva 
holúbky (porov. Lk 2, 22 – 32).

Ešte niekoľko slnkom vyhriatych schodov a sme 
dnu – v tieni veľkého chrámu. Už nepočuť ani 
slová kupcov predávajúcich holúbky a iné zvie
ratá určené na obetovanie. 

V chráme nie sme sami – je tu muž a krásna 
pani zahalená v plášti. Držia v rukách dieťatko. 

Tento deň je spojený 
s Dňom zasväteného 

života, keď si Bohu 
zasvätené osoby 
– rehoľníci a  re
hoľníčky – pripo
mínajú zasväte
nie svojho života 

Bohu. V tento deň 
si pred miestnym 
biskupom obnovujú 
svoje rehoľné sľuby 
(chudoby, čistoty 
a poslušnosti), kto
rých zložením sa 
vydali na cestu na
sledovania svojho 
Majstra a  Pána, 
Ježiša Krista.

Ďakujeme ti, Pane Ježišu,  
že si svetlom nášho života.  

Ďakujeme ti za zasvätených rehoľníkov 
a rehoľníčky, že nasledujú svojím  

životom tvoje svetlo. Amen.

HROMNICE

Druhého februára si pripomíname obetova
nie Pána Ježiša v chráme. Prorok Simeon 
ho vtedy označil za Spasiteľa všetkých 
národov a svetlo na osvietenie pohanov.

Sviatok Obetovania Pána, ľudovo 
nazývaný Hromnice, sa spája s požeh
naním hromničnej sviece, v ktorej 
vidíme ochranu pred rozličnými 
živelnými pohromami a nebezpe
čenstvami. Sviece každoročne na za
čiatku svätej omše požehnáva biskup 
alebo kňaz. 

Z každého ich pohybu cítiť, že si 
Boha nadovšetko ctia a prišli mu 
za dieťa poďakovať. Neskrývajú 
však prekvapenie a  niečo si 
šepkajú: „Mária, ten starý muž 
Simeon nám pred chrámom po
vedal akési čudné veci. Vraj malý 
Ježiš je svetlom pre mnohých 
ľudí. A teraz, keď ho celý šťastný 
mohol vidieť a držať na rukách, 
môže odísť spokojne k Pánovi...“

„Dobre si počul, Jozef. Ježiš 
nám má priniesť spásu. Milu
jem ho najviac, ako viem, ale 
odovzdávam ho do Božích rúk. 
Nech kráča životom nie podľa 
našich, ale podľa Božích plánov.“

Zvláštne slová... Môžeme o nich 
premýšľať v srdci.


