
Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj;  lidem 

dobrá vůle, Bůh v nich má zalíbení.                        L 2, 4 

     Milý příteli, sestro a bratře, když jsem byl malý, ve vánočním čase jsem se 
sestrou očekával Vánoce vždy s určitým rozechvěním a vzrušením. Nebyli jsme si 
jisti, zda obdržíme nějaký dárek. Rádi jsme pomáhali při pečení. Tenkrát nebyly 
formičky, a tak jsme si vypomáhali všelijak. Za války i dál v lístkovém systému 
mnoho blahobytu nebylo. O svátečním dnu jsme se snažili být co nejhodnější, ale 
vždy se to nějak zvrtlo. Nastal večer a sváteční večeře a rozdávání dárků. Nejvíc 
jsem se radoval, když jsem dostal nějakou knížku. A pak zpívání koled a provádění 
vánočních zvyků. Nastal pokoj, plný radosti z narození Ježíška i z dárků. Vánoční 
čas byl naplněn návštěvami i radostí ze zasněžené přírody.   
     V pozdější době je všechno na ruby. Radost nám přikazují obchody, plné 
(neprodejného) zboží s tím, jak je to výhodná a potřebná koupě právě na Vánoce 
jako dárek. Jsme oslepováni mnohými světly a mnohými zvuky i koled. Před svátky 
pak je všelijaký shon a spěch. O štědrovečerním večeru pak svá dítka zahrnujeme 
mnohými dary, abychom před sebou samými přehlušili špatné svědomí, že se jim 
přes rok nevěnujeme. A jsme rádi, že svátky skončily. 
     Milý příteli, sestro a bratře, tak u mnohých končí Vánoce. Ale my si 
připomínáme ten úžasný dar (zázrak) narození Mesiáše. Advent znamená příchod. 
Někoho, kdo má být dlouho očekávaný Král, který má vyhlásit Nový věk.  
     Milý příteli, sestro a bratře, podle mne to má být přímo to dětské očekávání, to 
nevyslovitelné nadšení a těšení, plné naděje. My ovšem už víme, že pohádka o 
Ježíškovi je jen pozlátko, které má zakrýt skutečnost útrap Marie a Josefa na 
nesmyslný příkaz (přehled o daňových poplatnících), pak „neměli místa“ a nakonec 
jako utečenci opustit svou vlast (jako ostatně i mnoho rodin dnes). Přesto do tohoto 
dění slyšíme ten hlas: Sláva na výsostech Bohu. To nám má připomenout to 
známé: Já jsem Hospodin, Bůh tvůj …. a milovati budeš Boha …. . a také: Jsem, 
který Jsem. Sláva tomu, který nás převyšuje ve všem, kromě hříchu. V pravdě a 
lásce bude hodnotit náš celý život. Proto se ho bojme a  věnujme mu všechnu svou 
lásku. Když tak budeme slavit Boha, bude pokoj na zemi (i náš pokoj se zemí), a 
v lidech bude dobrá vůle. Pak poznáme, že Bůh má v nás zalíbení. 
     Dnešní doba je ovšem v mnohém jiná. Trápí nás hrozba koronaviru i dalších 
věcí, které s tím souvisejí. Lidé mají strach, cítí se osamělí a opuštění. Ale slyšíme: 
Nebojte se! I když jsme v mnohém omezeni, kupodivu dnes můžeme ocenit 
rozvinutý internet a mobilní telefony, kterými můžeme zahnat své obavy, neboť 
nejsme na tu všechnu úzkost sami, ale je s námi vzkříšený Kristus. Proto můžeme 
v radosti být svobodni a předávat svoji radost, neboť: nám narodil se dnes ….  
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