
Obětování Páně 

AI Žijeme v novodobé kultuře světla. Elektrická energie proměněna na světlo 

vytváří nepředstavitelné obrazy, které vytvářejí kouzelnou atmosféru v našich 

městech, ale i v domácnostech. Můžeme však říci, že čím je více světla ve 

světě, jako by ho bylo méně v lidských srdcích. Lidé se ve světle nestávají 

lepšími. 

KE Dnešní svátek je svátkem světla. Skutečným Světlem je sám Ježíš. 

Symbolizuje ho zapálená svíce („hromnička“, křestní svíce pro všechny 

svátosti, paškál). 

DI Rodiče Ježíše (ve světle práva Josef jako otec před zákonem) plní právní 

předpis, aby na čtyřicátý den po narození obětovali rodiče prvorozené dítě 

Bohu. Zároveň se v ten den končilo očišťování matky (rekovalescence po 

porodu). V případě Svaté rodiny je jeden zásadní rozdíl. Pokud jiní rodiče 

představili dítě Bohu, tak nyní Bůh představuje svého Syna lidem. Udělal to 

prostřednictvím úst Simeona a prorokyně Anny. Simeon ho představil jako 

spásu, kterou připravil Pán pro všechny národy, jako světlo na osvícení pohanů, 

ale i jako znak odporu, který odhalí myšlení mnohých srdcí. 

     Tato událost se již několik století slaví tak na křesťanském Západě, jakož 

i na Východě. I když v dnešní době se u nás Hromnice slaví především v 

chrámech, bez velkých venkovních oslav, přece jsou stále silným symbolem a 

poselstvím. Především ve významu Ježíše Krista, jako světlo i pro dnešního 

člověka a dnešní národy. Ale i jako naše křesťanské poslání, být pro svět 

rovněž světlem jako On je Světlem. 

PAR Vždyť Kristus nám nezapálil světlo víry při svatém křtu proto, abychom 

ho před světem ukryli, ale abychom svítili všem, kteří žijí vedle nás. Je to jedna 

z vážných chyb i tzv. dobrých křesťanů, kteří si myslí, že světlo víry dostali jen 

pro sebe. Jen, aby jim svítilo na cestě výlučně jejich životem. 

     Druhou chybou je nesprávný názor, že víra je svíčkou, která hoří jen v 

kostele. Když opustíme kostel, zhasneme ji, a žijeme bez jejího světla v 

každodenním životě. 

MY Měli bychom si vážně zpytovat svědomí. Co jsme udělali s naším světlem? 

Co se stalo se svící zapálenou v den našeho křtu? Kdo se mohl "ohřát" v její 

přítomnosti? Jaký je její plamen? 

     Našim vzorem by měli být Simeon a Anna. Celý život věrně sloužili Bohu 

a rostli ve víře. A na konci jejich služby jim Bůh požehnal, že se mohli setkat 

s Mesiášem. Pán má i pro nás připraveno velikánské množství duchovních 

darů, pokud budeme zvelebovat světlo víry a sloužit ním i druhým. 

ADE V lidských srdcích je proto tma, neboť není v nich světlo Kristovo. 

Ukazujme svým životem lidem, kteří žijí ve tmě, že k spokojenosti a pokoji 

nestačí světlo z elektrárni. Že ke štěstí je třeba Světlo z nebe, které nám přinesl 

Ježíš a kterým je On sám. Amen 


