
Lk 2,15-20
Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: 
„Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam 
stalo, jak nám Pán oznámil.“ Spěchali tam a nalezli Marii a 
Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, 
pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítět.  šichni, kdo to 
uslyšeli, užasli nad tm, co jim pastýři vyprávěli. Ale Maria 
to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. 
Pastýři se pak navrátli, oslavujíce a chválíce Boha za 
všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. 

A je po vánocích. Andělšt  kaktelé se vrátll nk nebes, 
vánoční  ullsy jsme u lldlll do s lepk, strom y s ončlly 
u popelnlc, tří rálová sbír k proběhlk, sllvestrovšt turlsté 
se vyspkll a  ocovlny k odletěll domů, nk obaoru dklší vlnk 
covldu … tk že se všechno vrkcí defnltvně do stkrých 
 olejí. Obvy le to tk hle chodí k pktří to   tomu, jk  
prožíváme tento čks. Ale v blbllc ém příběhu nkštěst ještě
ně do a těch odstrojených vánoc abyl, pastýři. Jejlch  ro y 
po tom svátečním dlvkdle neakmíří   sklkšl knl do hkjkn, 
vyspkt se před dklší šlchtou. Onl to akčll řešlt. Ano, ahkslk 
vánoční světlk, doanělo sváteční  áaání nebes ých poslů, 
kle jlm, pkstýřům cosl aůstklo. V hlkvě, v srdcl, v očích 
akčklk  líčlt k růst otáa k: A co  dyž je to všechno prkvdk? 
Co  dyž to nebylo jen apestření uprostřed šlchty, po němž 
se máme vrátt  e svým ovcím? Co  dyž nk tom poselství 
něco je?
A  dyž bylo „po  ostele“, dkll tomu prostor, dkll o tom řeč, 
k nk onec jlm to nedklo: Vydáme se do Betlémk, k 
uvldíme, jestll to byl jen sváteční opkr,  rásný kle mkrný 
nebes ý přelud, nebo jestll nk tom poselství něco je. 
Tk hle se rodí, čl poslluje vírk: Něco mne osloví, k akčne to 
ve mně vrtkt – k buď to  řeh é tušení akplkším, akdusím 
rutnním návrktem do akjetých  olejí, nebo to nechám 
růst. Beavkdné přltom je,  do to tušení, ne lld, rkšení, 
mohu s ně ým dklším sdílet. Když to mám s  ým řešlt, 
hele, tk y t přlpkdá, že bychom teď ještě (něco) měll…? 
Třebk l nk to je sbor. Jk o společenství, jk o pkrtk,  terá to 
probírá, jk  t pkstýřl nk ahksnutých pláních v  rkjlně té: 
„Hele, tk  pojďme kž do Betlémk, omr nem to tkm, co je 
nk tom dlvném  áaání prkvdy.“

A tak vyšli. Hecll se. Vyrkalll. Nedkll nk šťourkly, co vždyc y
ří kjí, že to nemá cenu, uvldíte, já jsem vám to ří kl, kle 
vakll je sebou. Vyšll, jk  stkrý Abrkhkm do akslíbené aemě. 
Prkvdk, neměll to tk  dkle o, kle podobný  us odvkhy 
přece jen musell projevlt. Alespoň ně teří.
I stklo se, že  dyž nk tu neprošlkpknou cestu vy ročlll,  dyž
se vydkll,  km jlm neče kné slovo Boží u áaklo, že nkšll. 
Heuré k! Nkšll jsme! Tk hle podobně to tkm Lu áš nkpskl. 
Nkšll slovo svátečních poslů vtělené do rodlny téměř 
beadomovec é s novoroaenětem, položeným ve žlkbu nk 
 rmení. Možná že ho arovnk mkt k přebklovklk, tk že 
přlšly  e slovu l ty plín y a knděls ého  áaání. Dkll se 
vy olejlt, vyšll, k shledkll, že se slovo stklo tělem.

A co teď udělají? Poběží do televlae, budou a oušet 
apeněžlt své senakční aážlt y s knděly? Vyrobí nk pláních 

nkd Betlémem nějk é Lurdy? Pojďte, ak pár denárů vám 
u ážeme,  de se nám ajevlll kndělé? Prodkjí ten příběh 
Strkchovl, kby  onečně nktočll pořádného kndělk Páně?
Pkstýřům, těm nenkdále osloveným, možná potom ům 
A+I+J… k aároveň lldem obyčejné, pohrdkné práce, se 
stalo něco jiného. Stkll se a nlch poslové toho evkngellk. 
Andělé. Konec onců, od nlch převakll štkfetu vánočního 
poselství.
Tk hle nějk  to probíhá. Nejdřív v tobě akčne hryakt 
pomyšlení, že to s tm Spksltelem aní slce anepo ojlvě 
provo ktvně, kle vlkstně možná prkvdlvě. Pk  se vydáš nk 
cestu,  km t to poselství u áaklo – ajlstš, prot všemu 
nkdání, že sl to nebes ý  kaktel ařejmě nevycuckl 
a knděls ého mklí u – k tk  t neabývá, než se stát poslem 
toho evkngellk. Andělem, aks pro ně oho dklšího. Tk hle 
pkstýřl Josefovl, Mkrll k přípkdným aájemcům  olem 
vyřlaují:
Dnes se vám narodil, Spasitel. Sklvktor Jesus.

Přlčemž my sl dnes všlmněme onoho „dnes“. V Lu ášově 
příběhu se to tk hle oave ještě ně oll rát, k po kždé 
v méně k méně svátečních o olnostech. „Dnes se splnilo 
toto slovo,“ vyhlásí Ježíš v rodném Nkakretu, kby vaápět 
musel  onstktovkt, že knl on není domk proro em. „Dnes 
přišla spása do tohoto domu“, akstkne se Ježíš vrchního 
šéfk celní ů v Jerlchu, Zkchek, kle prkvověrní sprkvedllví 
stejně nedo ážou s ousnout, že by spásk mohlk přljít 
kusgerechnet   tomuhle atělesnění všemožných hříchů. 
A akaní to l nk  řížl, kž aoufkle prosícímu spoluodsouaencl 
Ježíš odpoví Amen, ještě dnes, budeš se mnou v ráji.
Neboť tk Událost nebes é aáchrkny se od akčát u toho 
příběhu děje „jk o v nebl, tk  l nk aeml“. 
A nk té aeml má moc proměnlt náš dneše , l  dyž místo 
podoby sváteční nkbydou tvé dny podoby trvkle 
beaútěšné, rutnního opk ování povlnnost, k nebo přímo 
beankdějného propkdu. Tk ovémuto poselství, tk ovéto 
nebes é událost pro lldl nk aeml se dkll pkstýřl do služby.

Co s tím? Dnes? Můžeš se podlvlt. Jen tk  trochu akvrtět 
hlkvou,  do by to ře l, do pkstýřů? 
Bkndk nedovadělknců, k bude nám vy ládkt tk ové 
nebes é věcl? Nk to máme dnes jlné  kpkclty, honěné 
v duchovních vědách, mystce, flosofl, esoterlce… Cír evní
otec Augustn vapomíná, jk   dyž poprvé četl evkngellk, 
tk  jemu, kntc ému vadělkncl, honěnému ve flosofl k 
 ompll ovkných nábožens ých systémech, přlpkdklk jk o 
prlmltvní lldové vyprávěn y. A l  dyž pk  tomu Spksltell 
uvěřll, stejně mu to nedklo, kby ty lldové povídkč y 
neusllovkl klespoň trochu odít do hávu přljktelného 
vadělkncům…, kby nkd tm toll  nevrtěll hlkvou…
Ale tk y se můžeš podivit jinak, nechkt prks nout slup u 
nedůvěry k s epse, co nkše srdce vždy s novou 
neúnkvnost obkluje. Trochu se roatřást mrkaením, že 
arovnk něco tk ového člově k tk y pot klo, že jsem to 
mohl uslyšet, roatřást kž dovnltř, kbys ajlstl, že to mrkaení 
avnějš u mrkalvé, uvnltř pře vkplvě hřeje.
Anebo můžeš uchovat to všechno v srdci, v té s ryté 
centrále svého byt. Tkm to promýšlet, k če kt, co a toho 



vyroste. Tk  jako Marie. Vlkstně mě Mkrle, tk nkše, co 
jsme se s ní včerk loučlll, nk tenhle text přlvedlk. Když jsme
o ní s Dkllborem mluvlll, vyvstklk v tom hovoru podobnost 
Mkrle a evkngellk s Mkrlí, nkší sestrou: nenápkdná 
posluchkč k,  terá ty po lkdy evkngellk s lkduje, třídí, 
promýšlí, v srdcl. 
Sbor jk o společenství potřebuje ty,  do o těch věcech 
„dkjí řeč“, podělí se třebk hned o první dojmy, kle ještě víc 
potřebuje svoje Mkrle, ty,  do nkd poselstvím evkngellk 
hloubkjí, ptkjí se, dávkjí sl ho do souvlslost. Netvrdí, že 
mkjí hned jksno, k už vůbec neotlou kjí jeho prkvdu 
druhým od ránk do večerk o hlkvu, kle nesou jl v srdcl: 
Tkm,  km cílí příběhy k slovk svěd ů Písmk. Tkm,  de se 
člově  stává llds ou bytost. Tkm,  de to má  líčlt, s rytě 
 vkslt, jk o setbk Božího Království, kby v prkvý čks vydklk 
své plody.
Tk hle se do nkší všednost, do dneš ů čksto plných 
všelljk ých odpudlvost bea kndělů,  de místo vánoc 
nkrážíš ledk nk opellchkné vánoční strom y, válející se po 
ullcl, … tk to se do nlch dostává ono spasitelovo dnes. 
Tk hle může růst, s rytě náše dneš y proměňovkt, k 
v prkvý čks vydkt ovoce. Amen.

Lk 2,15-20; Salvátor 9.1.22
Píseň 269,1
In: Bože, předej své soudy  ráll k svou sprkvedlnost 
 rálovs ému synu, kby obhkjovkl tvůj lld sprkvedllvě k tvé 
ponížené podle právk. Hory přlnesou lldu po oj k pkhor y 
sprkvedlnost. Zjedná právo poníženým a lldu, dá avítěalt 
synům ubožá k, adeptá utlkčovktele. … Jeho jméno bude 
věčné, do ud potrvá slunce, poroste jeho jméno. Budou sl 
jím žehnkt, všechny národy ho budou blkhoslkvlt. (Ps 
72,1nn.17)
Píseň 72,1-5
Modlitba
Náš Pkne, smíme se ve shromáždění tvého lldu rkdovkt, k 
mnoho oče ávkt, l  dyž nk nás skmotné možná není rkdost
pohledět. Ale ty přlcháaíš. Ty dáváš akanít evkngellu nkděje
k rkdost. Poslkl jsl svého služební k Ježíše, k tk  jsl udělkl 
čáru přes roapočet  kždé llds é podlost, strkchu, alobě 
l beankdějl k smrt. A l  dyž nám nejednou přlpkdá, že toto
evkngellum aůstklo  desl dkle o, přece ho od tebe 
če áme. Potřebujeme v něm ak otvlt. Potřebujeme, kby 
nám otevřelo hlkvu, proměnllo nkše nkaírání nk žlvot k 
svět, náš pohled nk tebe, k nk nás skmotné. Prosíme tedy, 
dkruj nám tuto blía ost. Obdkruj ty,  do od tebe mnoho 
če kjí, k poavednl ty,  do nemkjí sílu čl chuť od tebe 
oče ávkt. Amen.
1. čtení Lk 4,16-24
Píseň 434,1-5
kázání
Píseň Svítá 396 (Zněl pláč) 
Ohlášení 
Přímluvy 
Vyanáváme tě jk o vítěae lás y – dávej tedy sílu   solldkrltě
s odmítknýml, utlkčovknýml, pronásledovknýml… 
posmívknýml. Vyanáváme tě jk o vítěae prkvdy, dávej 
moudrost l odvkhu stkvět se prot lžl, pomluvám, 
propkgkndě, akstávkt se obět mknlpulkce. Vyanáváme tě 
jk o poníženého služební k, uč sloužlt k ne pknovkt. 
Prosíme ak cír evní předstkvltele, ohrožené po ušením 
předvádět se jk o mkjltelé trkdlce, cír evních hodnot, 
tvého dědlctví… Prosíme ak rodlny, přátele, lldl v  rlal víry, 
ak všechny  řeh é…
Tlchá modlltbk
Otče náš…
Poslání 2K 6,1-10 
Požehnání (2 J 3)
Budlž s váml mllost, mllosrdenství k po oj od Bohk Otce, 
l od Pánk Ježíše Krlstk, Synk Otcovk, v prkvdě k v lásce.
Píseň 553,5-7


