
Vánoce 

 

Dítě se nám narodilo,  
ze života Panny vzešlo.  
Přejí nám toho andělé,  
radují se archandělé.                                                   

Slovo nebeského Otce,  
jímž je Pán, všech věcí Tvůrce,  
samo učiněno tvorem,  
zůstává však pravým Bohem.  

Život, který oživuje  
všechno to, co živým sluje,  
na světě živ být počíná,  
když Panny přišla hodina.  

Světlo svět osvětlující,  
k nám z nebe přicházející,  
o půlnoci se zaskvělo,  
noční temnost osvítilo.          
                                                                          Sláva na výsostech Bohu                                         
Ó Moudrosti, tys v nejvyšších                       a na zemi pokoj lidem, 
vždy přebývala příbytcích.                        v kterých má Bůh zalíbení! 
Ó jak jsi se ponížila,  
z nebe do chléva vstoupila.  
 
 
HLE, DÍTĚ SE NÁM NARODILO, SYN JE NÁM DÁN“  
 
To jsou slova starozákonního proroka, který toto Dítě představuje jako 
budoucího vladaře, podivuhodného rádce, knížete pokoje bez konce na 
Davidově trůně  - předpovězený potomek z rodu Abrahamova a Davidova, v 
němž se uskuteční všecky přísliby dané praotcům.  
Celou událost evangelista popisuje slovy: „V těch dnech vyšlo nařízení od 
císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu. To bylo první sčítání a 
konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius. Šli tedy všichni, aby se dali 
zapsat, každý do svého města. Také Josef se odebral z galilejského města 
Nazareta vzhůru do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém, 
protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě 



zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Když 
tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila 
svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a 
položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro 
ně místo. V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a 
střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich stál 
anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla 
na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se! Zvěstuji 
vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě 
Davidově se vám dnes narodil spasitel – to je Kristus 
Pán. To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko 
zavinuté do plének a položené v jeslích.“ A náhle bylo s 
andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili 

Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má (Bůh) 
zalíbení.“  
 
„DNES PŘIŠLA NA SVĚT LÁSKA...“  
Evangelista nám tuto Lásku ukazuje jako světlo a Slovo, které bylo od počátku a 
skrze něž všechno povstalo. „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. 
Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a 
pravdy.“ – To je skutečnost a význam vánoc.  
Vánocemi začíná boj mezi temnotami a světlem, mezi smrtí a životem, mezi 
nenávistí a láskou. A Láska, která tohoto dne přišla na svět, podivuhodně 
zvítězila na kříži, jehož smysl ještě podivuhodněji změnila.  
Světlo lásky, šířené symbolicky z Betléma, se mysticky dotýká mnoha srdcí svým 
světlem i teplem, a je důvodem k radosti.  
 
Kristus přichází na svět a čeká. 
Čeká na mne. 
Za podobou dítěte Ježíše je velké tajemství:  
Bůh chce být i mně docela blízko! 
Nikdo mne k jesličkám nenutí. 
Ale je zde místo i pro mne. 
V zamyšlení a v modlitbě se mohu setkat s 
Bohem. 
Vykoupení a záchrana, které zde v jeslích 
začínají, jsou určeny i pro mne. 
Bůh není někde daleko, vzdálený. 
Není někde nahoře. 
On je mezi námi a s námi.  
Bůh přišel viditelně na tento svět jako 
bezmocné dítě,  
dýchal náš vzduch, nosil naše oblečení, jedl naše jídla.  
Stal se bratrem všech lidí a nyní klepe i na dveře tvého srdce.  
Touží se s tebou setkat. 
 



 
Vánoce - den, kdy se Bůh stal malým dítětem, byly, jakožto křesťanský svátek, 
oficiálně uznány papežem Liberiusem roku 354, a to k datu 25. prosince. 
Jedinečná atmosféra, kterou se dnes Vánoce vyznačují, se rozvinula ve 
středověku, díky svatému Františkovi z Assisi. Ten byl hluboce zamilován do 
Ježíše, Boha-s-námi. Svatý František „nade všechny ostatní svátky slavil 
Narození Dítěte Ježíše a nazýval svátkem svátků den, ve kterém se Bůh stal 
malým dítětem“. František oslavu Vánoc obohatil o krásný symbol jesliček…  
 

 Z kázání svatého Lva Velikého: 
Nejmilejší, náš Spasitel se dnes 
narodil. Radujme se! Kde se 
slaví narozeniny života, tam 
není dovoleno nechávat místo 
pro smutek. Tento život, když 
nás zbavil strachu ze 
smrtelnosti, přináší nám radost 
ze slíbené věčnosti.  Nikdo není 
vylučován z účasti na tomto 

nadšení, všichni mají tentýž společný důvod k radosti; neboť náš Pán, přemožitel 
hříchu a smrti, nikoho sice neshledal bez viny, ale přišel, aby všechny 
vysvobodil. Nechť plesá svatý, blíží se k palmě vítězství. Nechť se raduje hříšník, 
nabízí se mu milost. Nechť se vzchopí pohan, je volán k životu. Boží Syn 
v plnosti času, stanovené podle nevyzpytatelného úradku Božího, vzal na sebe 
lidskou přirozenost, aby ji smířil s jejím tvůrcem. Tak měl být původce smrti 
ďábel poražen tou přirozeností, jejímž prostřednictvím zvítězil. Plesající andělé 
při narození Pána zpívají Sláva na výsostech Bohu a oznamují na zemi pokoj 
lidem, ve kterých má Bůh zalíbení. Vidí totiž nebeský Jeruzalém vytvářený ze 
všech národů světa. Jak velkou radost nad tímto dílem nevýslovné Boží lásky má 
mít ve své nepatrnosti člověk, když se nad ním tolik radují ve své vznešenosti 
andělé?  
   Proto, nejmilejší, děkujme Bohu Otci skrze jeho Syna v Duchu svatém, že nás 
pro své velké milosrdenství miloval a slitoval se nad námi. I když jsme byli mrtví 
pro své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem, abychom v něm byli 
novým stvořením,‘ jeho novým výtvorem.  Odložme tedy starého člověka s jeho 
skutky," a když se nám dostalo účasti na Kristově urozenosti, odřekněme se 
dřívějších způsobů života. Uvědom 
si, křesťane, svou důstojnost. Stal 
ses spoluúčastným na božské 
přirozenosti, nevracej se tedy 
hanebným chováním do starého 
ponížení. Nezapomínej, jaké hlavy 
a jakého těla jsi údem. Pamatuj, žes 
byl vyrván z moci temnot a přenesen 
do světla a království Božího. 
 



Při Kristově narození zvěstovali andělé světu pokoj. Proto s jásotem oslavujme 
Krista a zbožně ho vzývejme:  
     Dej, ať tvé narození přinese světu pokoj.  
 
Pane, tvé narození je zdrojem útěchy pro tvůj lid,  
— naplň svou církev bohatstvím svých darů.  
 
Tys přišel jako nejvyšší pastýř a strážce našich duší,  
— dej, ať papež a naši biskupové věrně rozdávají dary tvé milosti.  
 
Králi věčný, ty ses narodil, abys sám na sobě zakusil pomíjivost pozemského 
života a lidskou nestálost,  
— dej nám, ubohým smrtelníkům, účast na svém věčném životě.  
 
Tys byl odedávna očekáván a přišel jsi, když se naplnil čas,  
— ukaž těm, kdo tě dosud očekávají, že už jsi mezi námi.  
 
Stal ses člověkem, abys přinesl nový život lidstvu propadlému smrti,  
— dej zemřelým, ať se na nich projeví celá krása obnoveného života.  
 
 
Bože, Tys obdivuhodně stvořil člověka, a s ještě větší láskou jsi ho obnovil, vždyť 
Tvůj Syn se stal jedním z nás a má účast na našem lidském životě; dej, ať my 
máme účast na jeho božství. Neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a 
kraluje po všechny věky věků. Amen  
 
  
   
 


