Hromnice, Uvedení Páně do chrámu
Pověz, starče Simeone,
koho neseš na rukou
v svatém chrámu na Sióně
s radostí tak velikou?
Samo nebe otevřeno,
Boží Slovo přichází,
jak světu kdys zaslíbeno,
Nový zákon nadchází.
Spasitele spatřiv svého,
Otcovo Slovo věčné,
Syna z Panny zrozeného,
umřít můžeš konečně.
Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu

"Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do
Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina - jak je psáno v zákoně
Páně: vše co je mužského rodu a otevírá život matky, bude zasvěceno
Hospodinu - a aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě
holoubata.“
Starozákonní zasvěcení prvorozenců:
Hospodin mluvil k Mojžíšovi a řekl mu: »Zasvěť
mi každého prvorozence, který otvírá lůno u synů
Izraele, ať je (to) z člověka, nebo z dobytka. Patří
mně!«
Mojžíš řekl lidu: ‚Až tě Hospodin přivede do
kananejské země, jak přísahal tobě i tvým otcům,
až ti ji dá, odevzdáš Hospodinu všechno, co otvírá
lůno, každého prvorozeného samce při vrhu tvého
dobytka (zasvětíš) Hospodinu. Za každého
prvorozeného osla dáš beránka; jestliže
nevykoupíš, musíš ho zabít (zlomením šíje).
Všechno prvorozené z člověka u svých synů musíš
vykoupit!

Když se tě v budoucnu zeptá tvůj syn: ‚Co to (znamená)?‘, řekneš mu:
»Hospodin nás vyvedl silnou rukou z Egypta, z domu otroctví. Když se totiž
farao zatvrdil a (nechtěl) nás propustit, Hospodin pobil všechno prvorozené
v egyptské zemi, od prvorozence člověka až po prvorozence dobytka. Proto
obětuji Hospodinu všechny samce, kteří otvírají lůno, a vykupuji každého
prvorozence ze svých synů.« Bude to jako znamení na tvé ruce a jako stuha mezi
tvýma očima na připomínku, že nás Hospodin silnou rukou vyvedl z Egypta.«
Svátek Uvedení Páně do chrámu se lidově nazývá Hromnice. Dříve jím
končívala doba vánoční. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef
přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho
odevzdali Bohu. Tento svátek je obohacen symbolem žehnání svící, které mají
významnou symbolickou úlohu. Svíce, která sama sebe stravuje, aby jiným dala
světlo...
Simeon je příkladem víry a přijetí Krista do
svého života. Když v dítěti Ježíši poznal svého
Spasitele - zachránce a Pána, vzal jej do
svého náručí a zazpíval svou "labutí píseň":

Nyní můžeš, Pane, propustit svého
služebníka
podle svého slova v pokoji,
neboť moje oči uviděly tvou spásu,
kterou jsi připravil pro všechny národy:
světlo k osvícení pohanům,
a k slávě tvého izraelského lidu.
V setkání s Kristem se naplnil smysl jeho života. Od té chvíle netouží po ničem
jiném, je šťastný. K tomuto setkání vedl Simeona Duch Svatý. Kristus se chce
setkat s každým člověkem, aby naplnil jeho život, aby byl vyplněním jeho tužeb a
jeho štěstím. Každý z nás se s Ním může osobně setkat, vzít ho do náručí. Duch
svatý nás k tomu může uschopnit! Každý z nás se může setkat osobně s Kristem
skrze Ducha svatého, podle Simeonova vzoru. Písmo svaté mluví zřetelně o tom,
že musíme Krista osobně přijmout do svého života. Nestačí jen rozumové
poznání Boha, jeho díla stvoření a spása, ale je nutné osobní přijetí těchto
hodnot.

Jakoby poslední postavou tohoto svátku je prorokyně Anna, která mluvila o tom
dítěti všem, kteří očekávali vykoupení. Takovou "poslední postavou" by měl být
každý z nás a v Anně mít příklad. Celý svět očekává vykoupení, jen si to
neuvědomuje.

Našeho Spasitele přinesli do chrámu, aby ho tam představili Hospodinu;
klanějme se mu a volejme:
Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu.
Kriste Spasiteli, na tebe čekalo lidstvo po dlouhé věky,
— dej světlo víry těm, kdo tě dosud nepoznali.
Náš Vykupiteli, tebe s nadějí vyhlížel tvůj vyvolený národ,
— dej, ať celý svět poznává, že jsi přítomen ve své církvi.
Ježíši, po tobě vlastně touží i ti, kdo si to neuvědomují,
— vyjdi jim vstříc, aby se s tebou setkali a dosáhli spásy.
Pane, tvé Matce Marii bylo předpověděno, že bude mít podíl na tvém utrpení,
— posiluj všechny, kdo musí kvůli tobě trpět.
Kriste, radosti všech svatých, Simeon se dočkal setkání s tebou,
— dej umírajícím poznat, že jsi jim blízko, a zemřelým ukaž navěky svou tvář.

Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti
představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše
nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po
všechny věky věků.

