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Neděle 26. ledna 
3. neděle v mezidobí 

7.30 mše sv. v Borohrádku  
8.45 mše sv. v Horním Jelení  
10.00 mše sv. v Radhošti 

Pondělí 27. ledna –  

čtvrtek 30. ledna 
mše sv. není 

Pátek 31. ledna 
Sv. Jana Boska, kněze 

17.35 modlitba sv. růžence 
18.00 mše sv. v Horním Jelení   

Sobota 1. února 
První sobota v měsíci 

8.00 mše sv. v Horním Jelení  
16.00 mše sv. v Zámrsku s nedělní platností 

Neděle 2. února 
Svátek Uvedení Páně do chrámu 

(Hromnice) 

7.30 mše sv. v Borohrádku  
8.45 mše sv. v Horním Jelení za rodinu Štanclovu, 
Francovu, Šrámovu a ty rody 
10.00 mše sv. v Radhošti 
15.00 mše sv. v Šachově 

Pondělí 3. února 
Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 

14.00 mše sv. v Simeonu 

Úterý 4. února –  

čtvrtek 6. února 
mše sv. není 

Pátek 7. února 
První pátek v měsíci 

17.35 modlitba sv. růžence 
18.00 mše sv. v Horním Jelení   
- následuje výstav NSO + adorace 

Sobota 8. února 
Sv. Jeronýma Emilianiho 

Sv. Josefiny Bakhity, panny 

8.00 mše sv. v Horním Jelení  
16.00 mše sv. v Zámrsku s nedělní platností 

Neděle 9. února 
5. neděle v mezidobí 

7.30 mše sv. v Borohrádku  
8.45 mše sv. v Horním Jelení  
10.00 mše sv. v Radhošti 

! 20 minut před každou mší sv. – příležitost ke svátosti smíření ! 

------------------------------------- 

„Raduj se, konej dobro a nech vrabce štěbetat.“ 
(sv. Jan Bosko) 

   Sbírka  v kostele  19.1.2020: 

Horní Jelení           745,-Kč 

Radhošť 330,-Kč 

Borohrádek 2 780,-Kč 

Šachov                             750,-Kč 

http://www.hornijeleni.9e.cz/


Hromnice, Svátek Uvedení Páně do chrámu  

Svátek Uvedení Páně do chrámu (2.2.) se lidově nazývá 

Hromnice. Tento den se slaví i Světový den zasvěcených osob. 

Svátkem Hromnic dříve končila vánoční doba. Tento svátek 
připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského 
chrámu, aby ho odevzdali Bohu. V chrámě ho pak stařec a  prorok Simeon nazval "světlem k 
osvícení pohanů". Tento svátek je doprovázen žehnáním svící. Lidový název „hromnice“ vznikl 
právě kvůli svěcení svíček, které se rozsvěcely při modlitbě v "temných chvílích života", např. i 
při bouřce... 

Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa; 
kdo mě následuje, 
nebude chodit ve tmě, 
ale bude mít světlo života. 
To světlo svítí v temnotě, 
ale tma je nepohltila.“ (srov. Jan 8,12; 1,5) 

 

Hromnice: střetnutí chaosu a světla (Benedikt XVI.) 

Druhého února se slaví svátek Hromnic - prastarý církevní svátek. Jeho bezprostředním 
podnětem je připomínka toho, že Maria a Josef donesli Ježíše čtyřicátý den po narození do 
chrámu v Jeruzalémě k předepsané oběti očišťování. Liturgie vyzdvihla především skutečnost 
setkání dítěte Ježíše a starce Simeona. Proto také byl tento svátek v řeckém prostředí 
pojmenován Hypapanti, tj. setkání. V tomto setkání dítěte a starce vidíme setkání zanikajícího 
pohanského světa a nového začátku v Kristu, setkání upadajícího období Staré smlouvy a 
nového období církve národů. 

Střetnutí tmy a světla 

Druhý význam svátku Hromnic navazuje na slova Simeona, jenž toto dítě nazývá „světlem k 
osvícení pohanů“. V návaznosti na tento výrok se tento svátek postupně přetvářel ve slavnost 
světla. Teplé světlo svící má být výstižným symbolem pro světlo větší, které vychází z postavy 
Ježíše. 

V Římě pak toto světelné procesí vytlačilo ohlušující a nevázaný pohanský průvod, tak 
zvané Amburbale. Tak se v tomto procesí ještě jednou projevil původní význam tohoto setkání 
– divoký řev pohanského světa se setkává se „světlem k osvícení pohanů“, s jemným a 
pokorným světlem Ježíše Krista. 

Světelné procesí – viditelné střetnutí tmy a světla – nám má dodat odvahu, abychom setkávání 
s Bohem nevnímali jako ztrátu času, nýbrž jako jedinou cestu, která může temnotě a chaosu 
dát smysl. 

 

https://www.pastorace.cz/aktuality/hromnice-svatek-uvedeni-pane-do-chramu-a-svetovy-den-zasvecenych-osob-22 
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