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na počátku února jsme, vážení 
a milí, oslavili svátek jménem Uve-
dení Páně do chrámu – možná ho 
někteří znáte spíše pod lidovým ná-
zvem hromnice. Připomíná nám onu 
událost čtyřicátého dne po Ježíšově 
narození, kdy jej rodiče coby prvoro-
zeného přinesli do jeruzalémského 
chrámu podle mojžíšova zákona (na-
jdeme ho ve 12. kapitole knihy levi-
ticus). také my vstupme společně do 
Božího domu a zkusme se zamyslet 
nad tím, co v něm najdeme.

Je tu, pravda, nejeden rozdíl – naše koste-
ly jsou v jiném postavení, než byl jeruzalém-
ský chrám; a ještě více rozdílů najdeme mezi 
křesťanskými kostely a chrámy starověkého 
pohanství. Chrám v Jeruzalémě byl oficiálně 
jediným místem na světě, kde se přinášely 
oběti Hospodinu. Ostatní místa židovských 
bohoslužeb – synagógy – byly pouze modli-
tebnami, kde se předčítalo a vykládalo Písmo.

A co se pohanských chrámů týče, ty slou-
žily ještě něčemu jinému: jejich hlavním úko-
lem bylo střežit sochu božstva. S bohosluž-
bami se v nich nepočítalo – oběti se konaly 
v předsíni, resp. na prostranství před chrá-
mem. Křesťanské kostely oproti tomu počí-
tají s lidmi a jsou stavěny tak, aby se do nich 
Boží lid vešel.

VeJdeme se? VeJděme!
Vstoupíme-li do kostelních dveří, první, co 

nás uvítá, bude velmi pravděpodobně kro-

penka. Říkáme tak nádobě se svěcenou vo-
dou – nebo přesněji řečeno s vodou křestní. 
Tyto nádoby bývají zavěšené na zdi, zabudo-
vané třeba do pilíře – anebo uložené jiným 
způsobem, ale prostě tak, abychom se k nim 
snadno dostali.

Při vstupu v  této vodě smočíme prsty 
a poznamenáme se znamením kříže – to zna-
mená dotkneme se touto vodou čela, hrudi, 
levého ramene a pravého ramene. Je to při-
pomínka zásadní události našeho života: byli 
jsme pokřtěni vodou ve jménu Otce i Syna 
i Ducha Svatého.

Vzpomínáte si, když jsme hovořili o křtu? 
U  starověkých bazilik byly zvláštní stavby 
s  křestními „bazénky“, takřečená baptiste-
ria. A  jako jsme křtem vstoupili do církve, 

A prosím pěkně, přátelé, dělejme to zna-
mení pořádně! Když někdy vidím vcházející 
do kostela, nevycházím z údivu. Takové pra-
podivné šermování, šmodrchání rukou ve 
vzduchu, rychlé a zmatené klikyháky… až se 
někdy v duchu ptám, zda u toho dotyční říkají 
„Ve jménu Otce…“, nebo spíše nějaké abra-
kadabra či čárymáryfuk. Úplně chápu, proč 
to nezřídka připomíná Svatý otec František.

a ProČ Při odchodU?
Možná se ptáte, proč tedy děláme zname-

ní kříže, odcházíme-li z  kostela. Při vstupu 
– jasně, připomínka křtu. Proto se také do 
kropenek dolévá křestní voda svěcená při 
velikonoční vigilii. Ale proč při odchodu? 
Křtem se přece s církví neloučíme!

Ano, to je pravda. Ale právě při odchodu 
z kostela je velice žádoucí, abychom si svůj 
křest připomněli. Víte, ono je docela jedno-
duché být křesťanem v kostele. (I když, při-
znejme si, některým dělá problém i to.) Ale 
někdy jsme v pokušení nechat své křesťanství 
za kostelními dveřmi a žít, jako bychom po-
křtěni nikdy nebyli. Jsme křesťany jedné ho-
diny denně, nebo i jen jedné hodiny týdně…

Právě proto se žehnáme křestní vodou 
i při odchodu z kostela – abychom nezapo-
mněli, kým jsme. A  můžeme přitom také 
v duchu přidat modlitbu – třeba tuto: „Dob-
rý Bože, jsem tvým dítětem. Dej, ať podle 
toho žiji, abych celým svým životem všem 
lidem hlásal, že jsem byl pokřtěn ve jménu 
Otce i Syna i Ducha Svatého.“

amen, ať se tak stane.
otec zdeněk drštka

vstupujeme znovu do kostela s připomínkou 
právě tohoto křtu.

Zkusme tuto chvíli, vážení a  milí, spojit 
s modlitbou. Navrhuji třeba tuto: „Děkuji ti, 
dobrý Bože, za život tvého dítěte, který jsi 
mi daroval, když jsem byl pokřtěn ve jménu 
Otce i Syna i Ducha Svatého –“ a právě v té 
chvíli udělejme znamení kříže.

Vstupní 
a výstupní 
zařízení
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