
 
 

 

V Českých Budějovicích 25. 1. 2022 
 

Milí přátelé, 

poprvé Vás zdravíme v roce 2022 v lednu, který za pár dní vystřídá únor. Kdo 

by nevěděl, že jako nejkratší měsíc má 28 dní a v přestupném roce 29 dní? 

Měsíc únor znamenal pro naše předky záblesk naděje v dlouhé zimě, protože 

2. února byla polovina zimy za nimi a pověsti tehdy tvrdily, že se v tento den 

setkává zimní síla s jarní. Slované tomuto dni říkali Zimní dědkové a báje 

pravily, že první jarní bouře v tomto období má na svědomí rodící se bůh 

Perun. První jarní bouře Slované, když ještě nebyli pokřtění, uctívali – klekali na 

zem a líbali ji, mávali polním nářadím a zatínali do země před vraty sekeru 

symbolizující Perunovu zbraň, aby mu tak pomohli vyhnat zlé zimní duchy. 

Navíc se uklízelo a zapalovaly se očistné ohně. Ženy se oblékaly do zářivých 

barev, oranžová, žlutá, zelená, symbolizující přicházející jaro. To je ale dávná 

historie, kdy lidé v českých zemí ještě neznali Evangelium.  

Bouří a blesků se lidi báli odedávna a toužili se proti nim ochránit. 

Vzpomenete si na nějakou bouři v přírodě během svého života, která 

znamenala velké nebezpečí pro Vás nebo pro Vaše blízké? Ochrana před 

bouřemi je také spojená s křesťanským svátkem 2. února, při kterém se uchytil 

zvyk svěcení svící v kostele. První zmínka o tomto zvyku pochází od Tomáše ze 

Štítného z roku 1376. „Lidé nosí do kostelů svíce k posvěcení ku cti sv. královny, 

a do svých domovů si je nosí, aby tu neměl ni žádné moci ďábel.“ Z tohoto 

zvyku vznikl obyčej, kdy se takto posvěcené svíčky zapalovaly při bouřích  

v oknech domu nebo hospodářství a lidé se u nich modlili k Bohu za ochranu 

před bleskem. Víte, jak se těmto svíčkám říká a podle nich i lidově tomuto 

svátku? Jistě, hromničky a Hromnice. Mívali jste také doma takové hromničky 

přinesené z kostela a modlili jste se u nich? Tomáš Štítný píše o královně  

a nemá na mysli nikoho jiného, než Pannu Marii, matku Božího Syna Ježíše, 

s kterým se s Josefem podle Bible vydala dle židovského zvyku do chrámu, kde 

svého syna zasvětili Bohu. Podle toho křesťané tomuto svátku říkají Uvedení 

Páně do chrámu a modlitební svíce se žehnají i dnes. Letos tento svátek 

vychází na 2. 2. 2022, krásné datum, že?  



Pannu Marii, Matku Boží, si v únoru připomínáme také 11. února při 

památce Panny Marie Lurdské. Tento den se totiž v roce 1858 poprvé zjevila 

Panna Maria chudé čtrnáctileté pastýřce Bernadettě v Lurdech v jižní Francii.  

Slovo Lurdy určitě neslyšíte poprvé, cestují tam poutníci z celého světa. Proč 

vlastně? Většina návštěvníků míří do Svatyně Panny Marie Lurdské, 

obrovského areálu, který obklopuje jeskyni, v níž došlo k tomu zjevení a kde 

Bernadetta na výzvu Panny Marie odhalila léčivý pramen. Mnoho lidí proto 

putuje do Lurd kvůli tomu, aby si vyprosili u Boha uzdravení, a také věří, že jim 

léčivý pramen pomůže. Z tohoto důvodu připadá na 11. února také Světový 

den nemocných. Máte nějakou zkušenost s poutí v Lurdech nebo na nějakém 

jiném poutním místě, ať už jste se na ně vydali Vy sami nebo někdo z rodiny či 

známých? Nejspíš vy, kteří jste chodili do kostela i na různé poutě, budete znát 

píseň k Panně Marii, tzv. lurdskou hymnu „Slyš, jaký to nad řekou jásot a ples“. 

Vybavujete si někdo melodii, nějaká slova, nebo aspoň refrén „Ave, ave, ave 

Maria“?  

Světový den nemocných nám má připomínat, že jsou lidé, kteří jsou nemocní 

a trpí. Letos slavíme již 30. Světový den nemocných a papež František jako 

každý rok k němu napsal poselství. V něm se papež obrací ke zdravotníkům,  

pečovatelům, protože to jsou právě jejich ruce, které i o Vás pečují, znamením 

milosrdných rukou nebeského Otce. Jsou to právě jejich povzbuzující  

a utěšující slova, ve kterých je slyšet něha Panny Marie, Utěšitelky.  

Uvědomujeme si, že Vaše utrpení nejsou lehká, že se někdy cítíte sami a už 

byste kolikrát z tohoto světa chtěli odejít, ale Vaši pečovatelé a blízcí Vaše 

těžkosti, ubývání sil, nemoci a další s Vámi sdílí a není to pro ně lehké. Věříme, 

že ve všech těch těžkých chvílích je s Vámi Bůh a Panna Maria a my Vám 

vyprošujeme, abyste jejich blízkost a pomoc vnímali a poznávali. A nejen to: 

vyprošujeme, abyste přese všechno dokázali nejen v tomto krásném měsíci 

únoru rozdávat radost a vděčnost těm, kdo se o Vás starají, ať už z toho, že 

sami prožíváte Boží něhu a útěchu nebo protože vám některý den bude lépe či 

z přítomnosti někoho blízkého, ale také třeba při návštěvě kněze nebo při 

společenství s ostatními babičkami a dědečky nebo z hezkých vzpomínek či ze 

setkání s těmi, kdo o vás pečují. Pevně věříme, že Vám i tento dopis udělal 

radost.  

S pozdravem a v myšlenkách i v modlitbě za Vás 

Otec Tomas van Zavrel Iva Hojková 

 vedoucí Diecézního centra pro seniory 



Příloha 1:  

Pro ty z vás, kdo rádi odpočívají při malování, posíláme obrázek Uvedení Páně 

do chrámu. Slova z horní části obrázku můžete správně doplnit do textu  

a obrázek si vymalovat.  
 

Marie s Josefem šli do Jeruzaléma do _________. Nesli s sebou malého 

_____________, protože bylo zvykem Hospodinu obětovat dvě ____________. 

Najednou k nim přišel starý muž, jmenoval se _____________. Byl to prorok  

a dlouho toužil děťátko uvidět na vlastní oči. Vzal Ježíška do rukou a řekl: 

„Tohle dítě bude ___________ pro všechny národy!“ Byla tam také stará žena, 

jmenovala se _________. Také ona se radovala a _____________, že viděla 

_____________.  

Protože Simeon v chrámu nazval Ježíše „světlem světa“, posvěcují se v tento 

den při bohoslužbě _____________.  
  
Zdroj: www.deti.vira.cz  

http://www.deti.vira.cz/


Příloha 2: 
 

Posíláme Vám několik vtipů o nemoci, zdraví a nemocných.  
 

 Stařenka vejde do ordinace a hned povídá doktorovi: „Pane doktore, už ani 

nevím, kdy jsem vás naposled viděla...” 

A pan doktor pohotově odvětí: „A těmi ztrátami paměti trpíte jak dlouho?” 
 

 "Pane doktore, pane doktore, moje stará si zlomila nohu!" 

"A v kterých místech?" 

"Mezi záchodem a koupelnou..." 
 

 "Pane doktore, manžel si vzal do hlavy, že je pavouk." 

"Buďte ráda, vychytá vám všechny mouchy." 

"No jo, jenže on si vylezl na skříň s tím, že sleze jedině po vlákně, které si sám 

vytlačí." 
  

 Paní Navrátilová přišla k lékaři: "Pane doktore, když ráno vstávám, je mi asi 

čtvrt hodiny špatně. Dá se s tím něco dělat?" 

"Jo! Vstávejte o čtvrt hodiny později." 

 

A kdo budete chtít, můžete si připomenout slova známé písně. 
  

1. Slyš, jaký to nad řekou jásot a ples, / to zpívají hory a skála i les. / Ave, ave, 

ave, Maria, / ave, ave, ave, Maria. 
 

2. Tam, kde nyní hlaholí tisíců zpěv, / kdys děvčátko spatřilo nebeský zjev. / 

Ave, ave, ave, Maria, / ave, ave, ave, Maria. 
 

3. Má pod bílým závojem líbeznou tvář, / jak pod bílým obláčkem jitřenky zář. / 

Ave, ave, ave, Maria, / ave, ave, ave, Maria. 
 

4. Ó, pověz mi, Paní, kdo jsi, jak se zveš, / co ode mě chudé si žádáš, co 

chceš? / Ave, ave, ave, Maria, / ave, ave, ave, Maria. 
 

5. Já bez hříchu přečisté Početí jsem, / ať lid činí pokání, pověz to všem. / Ave, 

ave, ave, Maria, / ave, ave, ave, Maria. 
 

6. A zázračný pramen trysk ze suchých skal, / zde mnohý už znovu své zdraví 

získal. / Ave, ave, ave, Maria, / ave, ave, ave, Maria. 
 

7. Již z národů ze všech sem spěchají k ní / a radostné pozdravy zástupů zní: / 

Ave, ave, ave, Maria, / ave, ave, ave, Maria. 
 

8. A také náš jásot a nadšený ples / ať k Marii přečisté vznáší se dnes. / Ave, 

ave, ave, Maria, / ave, ave, ave, Maria. 


