
Klášter 25. 12. 2020 – Boží hod vánoční

1. čtení: Gn 15; 1-6

2. čtení: Lk 2; 8-14

Modlitba: Bože, náš Otče, děkujeme za dar Ježíše Krista, děkujeme že do světa přicházíš tak obyčejně,
že se s tebou může setkat každý a nemusí cítit nepatřičně, i když je chudý, i když nemá svůj život právě
spořádaný, i když v tebe nevěřil… děkujeme, že s tebou může mít každý důvěrný a blízký vztah, jako 
má dítě s milujícími rodiči. Prosíme ale Pane, obměkči naše srdce, abychom – obklopeni rodinou, 
komfortem a pohodou nezapomínali na ty, kdo jsou chudí, jako byli tenkrát pastýři, na ty, kdo tě 
hledají, jako mudrci od východu, na ty, kdo mrznou na ulici nebo v uprchlickém táboře. Prosíme dej, ať
lidé tvoji dobrou vůli poznají třeba také prostřednictvím nás. Amen

Sestry a bratři, kdybych měl říct, která slova, zapsaná v Bibli, jsou evangeliem pro letošní Vánoce, 
zcela jistě by to bylo andělské oslovení pastýřů „Nebojte se“. Vlastně celý letošní rok byl plný obav: o 
zdraví naše nebo našich blízkých, ze ztráty zaměstnání, jestli děti udělají maturity a přijímačky, jestli 
nám dopadne dovolená, jestli budeme moct chodit do kostela… A teď před vánoci všechny ty obavy 
ještě vygradovaly. Vánoce jsou období, na které jsme citliví. I lidé, kteří jinak na tradice moc nedbají, 
mají své vánoční zvyky, velký důraz klademe na to, aby Vánoce byly poklidné, veselé, harmonické. 
Pro zajištění této „vánoční pohody“ jsme často ochotní podstoupit mnoho stresu a nepohody v 
předchozích týdnech. Proto pro nás bylo velice těžké přijmout, že jsme do poslední chvíle nevěděli, co 
z Vánoc, jak je známe, zůstane a co budeme muset oželet. (Nevěděl jsem to ani já v době, kdy jsem 
psal toto kázání). Předvánoční období tak bylo plné obav, únavy z táhlé krizové situace, znechucení z 
toho, že se nám ji nedaří řešit, a naštvanosti. A dost možná přes všechnu snahu tyhle negativní pocity 
poznamenaly i to, jak jsme prožili Štědrý večer a jak dál prožíváme vánoční svátky. Proto je teď ten 
pravý čas, aby i nám zazněl Boží vzkaz „Nebojte se!“.
Ani vánoční příběh nebyl od začátku kdoví jaká pohoda – i v něm si musíme na „čas radosti veselosti“ 
počkat. Při pozorném čtení nám neujde, že je vlastně taky plný obav. Nejdřív čteme o tom, že se pro 
těhotnou Marii a jejího muže Josefa nenašlo místo pod střechou. V důsledku toho se Ježíš narodil v 
podmínkách, které byly už tehdy pod úrovní lidské důstojnosti. A pak jsou tu pastýři, o kterých čteme, 
že se střídali v hlídkách – ti tedy rozhodně předpokládali, že v okolní tmě se skrývá nějaké nebezpečí 
(když je všude mír a klid, tak přece není potřeba být na stráži).
Proto ke všem zmíněným musela zaznít Boží výzva „neboj se“ – k Marii a Josefovi vlastně ještě před 
cestou do Betléma. Nejprve ta slova slyšela Marie,  když jí anděl zvěstoval, že se stane matkou 
Spasitele, a to navzdory tomu, že „nežije s mužem“. A za nedlouho slyšel ve snu ta stejná slova i 
Josefovi (pravda – v Matoušově verzi vánočního příběhu) když přemýšlel, jestli má svou snoubenku 
opustit, protože čekala dítě – ale ne s ním. A do třetice ta slova zazněla i k pastýřům. Ty už  jejich 
povolní naučilo, že z okolní noci se může vynořit leccos, ale rozhodně nic dobrého. Judská vrchovina 
se hemžila různými šelmami – hlavně lvy a medvědy, a počítat museli i s chamtivci, kteří dostali zálusk
na čerstvé jehněčí. Ze zkušenosti ale věděli, že se touhle krajinou uprostřed noci netoulá nikdo s 
dobrými úmysly. A tak, když se objevil anděl, zděsili se – stáhli se do obranné pozice, tak jak jim 
velely jejich zkušenosti a instinkt. Že před nimi stojí posel dobrých zpráv, to by je ani v nejmenším 
nenapadlo. Proto i zde jsou andělova první slova „nebojte se“.



Vlastně bychom se asi ani moc nedivili, kdyby pastýři andělovi nakonec stejně neuvěřili: Proč by 
někdo s tak důležitou zvěstí chodil právě za nimi? A především – proč by je mělo zajímat nějaké dítě v 
jeslích? Jistě – můžou ho politovat, že se narodilo do tak neutěšených podmínek, ale jak by se takový 
obraz bídy a bezmoci mohl stát důvodem k radosti? Jak by v něm měli rozpoznat znamení blížící se 
spásy? Ta situace byla příliš zvláštní, vlastně až absurdní. Je celkem těžké pochopit, že takové podivné 
zvěsti uvěřili zrovna starověcí pastýři – jindy tak ostražití a stojící nohama pevně na zemi. Můžeme se 
domnívat, že je přesvědčilo náhlé zjevení nebeských zástupů a podivná záře, ale kdo z dnešních 
„spasitelů“ nepoužívá různé efektní triky?
Ne, pastýři neuvěřili té andělově zvěsti kvůli zázračným okolnostem. Ale také ne proto, že by jim 
dávala smysl. Pastýři pohnulo něco, čemu říkáme víra. Víra – to je náhlé spolehnutí, které není možné 
docela odůvodnit rozumově, ale které (na rozdíl od poblouznění) není možné ani rozumem uspokojivě 
vyvrátit. Skrze víru se stalo, že ta obyčejná slova „nebojte se“ jim skutečně dodala odvahu. Že dokázali
vykročit ze své ostražitosti a skepse. Že pocítili velikou radost, která se ale nezakládala na žádném 
objektivním důvodu. Že spatřili Boží slávu zazářit uprostřed temné noci a aspoň nakrátko zahlédli svět 
jinak, než jak se jim doposud jevil.
Nedokážeme sice přesně vysvětlit, odkud se víra bere – jak a kdy se objeví, ale víme, že hodně souvisí 
s odvahou. Museli ji mít i pastýři, když se vydali do Betléma. Riskovali při nejmenším ostudu – pokud 
by se ukázalo, že si z nich jenom někdo tropil blázny. V horším případě i ztrátu – to kdyby se z andělů 
vyklubali podvodníci, kteří chtěli pastýře odlákat od stáda. Proto se řada lidí k tomu kroku víry nikdy 
neodhodlá – radši se opevní ve skepsi, nikdy nesundají černé brýle a od každého radši předem čekají 
nějakou levárnu... až nakonec nejsou schopni věřit nikomu a ničemu. Takový přístup se může zdát 
bezpečnější – člověk pak není zklamaný, zraněný, může se na ostatní chudáky, co si zase dělali naivní 
naděje, dívat spatra s výrazem „já vám to říkal“. Problém je, že v takovém postoji člověk za čas 
zatvrdne jako v sarkofágu – není schopen vykročit ven a nahlédnout svět z jiného pohledu, není 
schopen ani přijmout nic, co k němu přichází zvenčí – všechno se odrazí od obranných štítů, které si 
vytvořil. A hlavně – člověk si většinou neuvědomuje důvod, proč se k tomuto životnímu postoji 
uchyluje. Považuje to za projev své vnitřní síly a protřelosti, a zapomíná, že tím skutečným důvodem je
strach ze zklamání, zranění nebo zesměšnění.
Víra, která je opakem tohoto obranného postoje, ale skutečně není bezpečná – člověk musí opustit svou
ulitu, musí se učit žít s nejistotou, jestli nevsadil na špatnou kartu. Vyrovnat se se strachem, že se mu 
ostatní budou smát… Možná proto jsou tak často první slova, která Bůh člověku vzkazuje „Neboj 
se!“ Protože jen ten, kdo překoná strach a vydá se do neznáma, zažije zázrak – a může to být klidně 
něco tak prostého, jak dítě v jeslích. Věřící člověk, ale přesto i v takové drobnosti může nalézt důvod k 
veliké radosti. Může nalézt novou naději, se kterou se dá jít dál.
A proto každému z nás tady, i všem lidem přeju, ať dokážeme vzdorovat strachu, zklamání, znechucení 
a naštvanosti – aby nám z toho nezvládlo ukrást tyto svátky, nebo třeba kus nového roku. Abychom si 
dokázali v našich obranných systémech ponechat skulinu, kterou k nám může proniknout andělský 
vzkaz „Nebojte se! Bůh ve vás má zalíbení“ Amen

Přímluvná modlitba: Pane náš, přimlouváme se za ty, kdo mají bolest, kdo ztratili někoho blízkého, 
za ty, kteří jsou těžce nemocní nebo umírají, za ty, kdo už nečekají od života nic dobrého.
Buď jim na blízku, těš je a dej jim v evangeliu slyšet slovo naděje a povzbuzení.



Přimlouváme se za země, kde se válčí, za lidi, kteří jsou na útěku a za ty, kdo mají obavu, zda se dožijí 
zítřka. Prosíme, sešli svého Svatého Ducha, ať působí pokoj mezi lidmi, dej ať znesvářené strany 
dovedou řešit konflikty bez krveprolití.
Přimlouváme se také za církev, ať křesťané různých vyznání hledají cesty k sobě a ne od sebe. Dej ať 
jsme jako jedno tělo, jedna neporušená církev, sloužící všem lidem. Prosíme za ty, kdo v církvi činí 
závažná rozhodnutí – za synodní radu, za papeže Františka, za biskupy, patriarchy a superintendenty. 
Dávej jim moudrost, pokoru a odvahu.
Přimlouváme se za naši zemi, za všechny, kdo nesou zodpovědnost za její fungování. Prosíme tě o 
odvahu chovat se slušně i když to vypadá, že se prosadí jen ti s tvrdými lokty a gumovým svědomím. 
Dej ať Duch Svatý vane mezi lidmi a vede je k moudrosti a snášenlivému soužití. Otče náš, který jsi v
nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. 
Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. 
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. 
Amen


