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Na světe bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do 

vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. (Jn 1,1O-11) 

A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a 

položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. 

(Lk 2,7) 

Drazí farníci! 

Už se vám stalo, že jste neměli kde spát? Pokud máme v kapse klíč, tedy 

ten správný klíč, jsme v klidu. Zkušenost se ztraceným klíčem je ovšem velmi 

nepříjemná. Umíme si představit situaci, ve které budeme stát před vlastním 

bytem, ale nemůžeme dovnitř, protože nemáme klíč? Navíc nás tam již ani 

nepustí, prostě tam bydlí někdo jiný. Ztráta klíče znamená ztrátu domova. Je 

spousta klíčů a zámků, jsou však dveře, které nemůžeme otevřít sami, ale jsou i 

dveře, které nemůže otevřít nikdo jiný než my, nejdůležitější dveře našeho 

života. Noc a zavřené dveře. I do ráje byl uzavřen přístup. My všichni jsme ti 

přede dveřmi, kterým se hlas hada ze stromu poznání snaží namluvit, že tu 

vlastně nebydlíme a ráj není pro nás dost dobré místo k životu. Slíbený Spasitel, 

kterého po celá staletí očekával vyvolený národ – přišel! Proroci Starého zákona 

i prorok Jan Křtitel, ohlašovali jeho příchod. A On přišel, mnozí si ani nevšimli, 

když potkávali obyčejné lidi s malým dítětem. To je On! Ten, který má klíč, když 

on otevře, nikdo nemůže zavřít, když on zavře, nikdo nemůže otevřít. (Zj 3,7) 

Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a 

budu jíst u něho a on u mě. (Zj 3,20) 

Co tedy určuje naše směřování, průběh a cíl putování našeho života? 

Otevření dveří vlastního srdce pro Krista a život v souladu s jeho slovem, tedy 

Písmem svatým. 

V úvodu jedné písně jsou slova: ,,Slyšíš to ticho? To je řeč našeho Pána, 

každé slovo, ve kterém není láska je zbytečné.“ 

Báli jste se někdy ticha? Že až se opravdu ztišíme, uslyšíme slova, která na nás 

nenechají, jak se říká suchou nit? Čeho se člověk bojí? Bojíme se, že zůstaneme 

sami a nikdo nepřijde. 

Svatá noc, tichá noc, je znamením že přišel Immanuel – Bůh s námi. 

Maria jej zavinula do plen a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku, nebylo 



pro ně místo. Jeho matka tak pokorně vyjádřila, že k němu můžeme přijít i my. 

Dítě je tak malinké, mohla jej zcela ukrýt ve své náruči, mohla jej zastínit, ale 

tímto gestem vyjádřila to, co řekla při Zvěstování andělovi v Nazaretě: ,,Jsem 

služebnice Páně.“ Miluje své Dítě a ví, že se ho vzdává pro každého z nás. Když 

přijdeme blíž k oltáři, uvidíme kříž. Dítě v jeslích má hlavičku na kříži tohoto 

oltáře, chce obejmout každého z nás. 

,,Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka, nemá kam 

by hlavu položil.“ (Lk 9, 26) Chce to odvahu, svatá noc je pro odvážné, toto 

narozené Slovo je něžné a utěšující, zároveň je Slovem ostrým, jako dvojsečný 

meč, pronikající až do morku kostí. Pán Ježíš plakal při pohledu na Jeruzalém, 

chtěl shromáždit jeho děti, jak kvočna kuřátka. Kolik stojí jednota, nejenom 

Svatého města, ale i našich rodin. Ježíš se narodil, aby rozdělené sjednotil, ale 

jakým způsobem, když říká: ,,Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, 

aby už vzplanul!“(Lk 12, 49) Je to oheň Ducha svatého, Ducha pravdy. 

Slyšíme Boží hlas? A co nám tento hlas říká? Ne o druhých, ale o nás 

samotných. Je možné projít pouští ticha, vyslechnout si pravdu o sobě a nic se 

nemění v tom smyslu, že každé slovo, ve kterém není láska je zbytečné? A co 

Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Ježíš, nejkrásnější z jmen, 

Boží jméno, je tak vzácné. V Desateru hned po zákazu sloužit modlářství, je 

vyjádřena úcta Božímu jménu, my to jméno známe, je jím Ježíš. Nemá v srdci 

lásku, kdo uráží jeho jméno, staví ho na úroveň hmotných věcí, které se o 

svátcích předávají. Kéž by v nás o těchto svátcích zůstala, alespoň úcta k Božímu 

jménu, která nás otevírá na přijetí osoby Božího Syna. Až si budeme navzájem 

vyjadřovat přání, zkusme se zamyslet nad tím, že Bůh je Ježíšem, Králem, který 

se pro nás narodil chudý, aby se stal naším největším bohatstvím. Jinak my sami 

zůstaneme opuštěni před branami ráje bez přístupu ke stromu života, kříži 

našeho Pána, ze kterého vychází světlo, stejné světlo jako z betlémských jeslí. 

     Přeji Vám požehnané Vánoce. 

                                                             Otec Marek.   


