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Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě 
proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval 
Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z 
Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, 
poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla 
zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I 
porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, 
protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým 
nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně 
a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: 
„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se 
vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: 
Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem 
množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na 
zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ 
 
Sestry a bratři, vážení a milí příchozí, dobří lidé, jsou zde svátky narození Božího Syna. 
Máte vše napečeno, uklizeno, nazdobeno, jste plně připraveni opět přijmout tento 
vánoční div? Jste spokojeni u svých stolů s pohoštěním, těšíte se ze vzájemného 
obdarování, ze svých blízkých, sledujete pohádky a vánoční příběhy v televizi? Zpíváte 
koledy a těšíte se ze všeho, co nám tento čas přináší pěkného a povzbudivého? Chystáte 
se do kostela na bohoslužby? Překvapilo vás příjemně, že si na vás vzpomněl i někdo, 
koho jste už dlouho neviděli a poslal pohled, mail či sms?  
     Naše prožívání těchto svátků je přeci jenom trochu odlišné od toho, jak k nám 
promlouvá evangelium. Možná ještě teď si sami sebe velmi živě vybavujeme, jak jsme 
vehementně nakupovali v obchodech, lítali po návštěvách, psali přání. Jistě - je to 
všechno také z lásky. Evangelium nám ukazuje, že Vánoce jsou vlastně svátky 
překvapení, lásky a chudoby. 
     Zkusme si to lépe vysvětlit. Pojem chudoby, jak je obvykle presentován, je možná 
přehnaně materiální. Chudoba ale může spočívat v tom, že budeme bez nároků 
milovat bližní, že se jim otevřeme, že je přijmeme. A jestli nás toto přijetí neučiní 
chudými, je pravděpodobné, že bylo málo vřelé. 
     Pohleďme na Božího Syna. Není ukázán jako naprostý chudák? Kam jej přivedla láska? 
Na začátku na slámu, poté na kříž. Tento Kristus, jehož narození opětovně tak vroucně a 
dojemně prožíváme, však nehledal cíleně, aby byl chudým. Chtěl prostě milovat a to 
ostatní přišlo k tomu – možná pro mnoho z nás nepochopitelně. Toto Boží dítě je 
středem Vánoc. Potřebovalo péči lidí a našlo ji – ne u všech, ale našlo. Ne v nejlepších a 
nejhonosnějších podmínkách, ale přece to dostačovalo k životu. Vždycky najdeme lásku 
u těch, kteří nevěnují tolik pozornosti sami sobě, ale mají zájem o druhé. A jestliže 
taková láska přináší oběti a strádání, je pravá a nefalšovaná. Vánoční zvěst je krásná. 
Kdo ji důsledně promýšlí, vidí, že tato láska a chudoba nám vlastně bere spokojenost, 
pýchu i nárok na jakousi vlastní pravdu. Tím nás činí lepšími. Máme si být vědomi své 
chudoby před Bohem. Nikdo nezná lépe pokoru a chudobu než ten, kdo zná Boha. Proto 
důkaz, že jsme potkali někoho velmi velikého, spočívá v tom, že se sami umíme stát 
malými. Bůh jako dítě.  
     Označením vánočních svátků by mohlo být také toto: svátky proti pýše. V jedné staré 
legendě se ptá žák svého učitele: „Proč předtím lidé viděli Boha a my ho nevidíme?“ 
Starý muž odpovídá: „Protože dnes se už nikdo nechce hluboko sklonit.“ Tato myšlenka 



má skutečně mnoho co do činění s duchem Vánoc. A my jsme se letos museli sklonit a 
poznat, že člověk není pánem světa.  
      Bůh – člověk. Říkáme: Vtělil se. A ještě to nedořekneme a už upravujeme odstup. Je 
někde daleko, je v nebi, zmizel kamsi do oblak. Tak to ale není: On se stal člověkem a 
neustále jím zůstává. Někteří by byli rádi, kdyby tento Bůh byl duchem - průsvitným, 
strašidelným, který zmizel do nebe. Ale copak evangelium nepoukazuje na to, že Kristus 
je tvůj bližní, tvůj soused? Takový jaký je – z masa a krve. A je opět zle. Vždyť je to tak 
obyčejné! Koho má tohle oslovit? Vánoční zvěst přináší i něco nového. Lásku k Bohu a 
lásku k bližnímu. A co je na tom nového? Že to druhé je rovno prvnímu. Od chvíle 
vtělení…neboť Bůh se stal člověkem. Ze dvou přikázání se stalo jediné. Máme vnímat tu 
nádheru nebeskou mezi anděly v oblacích, ale také přijímat každodenní prozaickou 
skutečnost. To sám Bůh nás vede zpět zde, na zem. Skutky lásky jsou důležité. V tomto 
místě a čase máme ze sebe vydat to nejlepší, co v nás je. Kdyby hostinští v Betlémě 
věděli, že je to Marie s Josefem, kteří tlučou na dveře a že se má narodit Boží dítě, asi by 
otevřeli. Protože mysleli, že jsou to jen obyčejní lidé, nechali dveře zavřeny. Neděje se 
nám něco podobného? Myslíme si, že jednáme jen s člověkem a přitom máme co do 
činění s Bohem. Kdyby Bůh zůstal kdesi ve svém nebi, mohli bychom být my tady na 
zemi spokojeni - ale také opuštěni. Bůh však sestoupil na zem, buďme bdělí. Nebe i 
země, andělé, chvalozpěvy, sláva, ale i svět zbloudilý, křehký, nepokojný. Bůh se 
nevytratil, rozšířil svou moc. To jsou Vánoce. Sláva na výsostech Bohu a na zemi 
pokoj lidem dobré vůle. Amen. 
 
 

Přeji vám pěkné a požehnané Vánoce, ať nám radost ze vzájemného obdarování, 
laskavost a sváteční nálada přetrvá i do nového roku 2022! 


