
Štedrý den 2020, vánoční vigilie a „půlnoční“ 

 

Milé děti, bratři a sestry v Kristu! 

 Možná jste slyšeli pohádku o malém andělu, kteří po narození Ježíše 

zpíval jen: "Sláva na výsostech Bohu" a nechtěl zpívat druhou část: "a na zemi 

pokoj lidem dobré vůle". Když se ho velký anděl zeptal, proč nezpívá i druhou 

část, tak odpověděl: °... bratříčku, já nevidím na zemi žádný klid. Já vidím jen 

vojáky, války mezi národy, rozličné hrůzy, násilí, létají pěsti, lidé se nenávidí a 

na všechno ostře reagují. Jako bych mohl zpívat "a na zemi pokoj lidem dobré 

vůle"?° 

     Velký anděl mu vysvětlil, že Ježíš se proto narodil, aby se toto všechno 

změnilo. Aby nebyly na světě žádné války a ani jiné špatné věci. Malý anděl 

odpověděl: "Když je to tak, budu tedy zpívat i tu druhou část našeho 

chvalozpěvu". 

     Když se chtěli andělé vrátit zpět do nebe, chtěl jít s nimi i malý anděl. Velký 

mu však říká: „ty se do nebe nevrátíš. Ty půjdeš na zem, a budeš lidem přinášet 

klid, který přineslo toto Dítě“. Malý anděl byl poctěn touto službou a odešel na 

zem. Chodil po zemi a všude, kde byly nějaké problémy, nepokoje, nenávisti, 

sázel přinášel Ježíšův klid. A i jeho zásluhou bylo na zemi více klidu. 

     Prožívám naději, že od loňských Vánoc celé lidstvo prožilo naplnění touhy 

tohto malého skromného andílka. Začínáme vidět, co nám často unikalo. Co je 

důležité, dobré, alei zbytečné, často i nebezpečné v naši lidské existenci. 

Neotravovaly nás koledy ve veřejném prostoru již někdy od „dušiček“, 

dokážeme snad žít i skromněji a více se zahloubit do smyslu a hloubky 

tajemství života. Ano – do tajemství večného Života. A to je smysl Vánoc. 

 Nesmějí být, jako kdykoli předtím, prouze nějakým sentimentálním 

oslavováním konzumního nadšení. Věřím, že jste s radostným pocitem začali 

slavit Vánoce. Přece však i vás možná těží problémy světa a veškerá ta hrůza a 

zlo, co se v něm nachází. Možná se k tomu přidávají i vaše osobní bolesti a 

nepokoje. I vám se může zdát, že není důvod k radosti a zpívat o klidu na zemi. 

     Vánoce jsou především svátky lásky. Lásky mezi námi a naší lásky k Ježíši. 

A On je Bůh, On je Láska. Jestliže Ježíš přináší lásku do našich srdcí, tedy sebe 

sama – stojí před námi otázka: dokáže ji On přinést i do našeho světa? Dokáže! 

Potřebuje však "malé anděly a andělíčky", kteří Jeho a jeho lásku i klid budou 

šířit mezi lidmi.  

 Přeji Vám, abyste se jimi stali nejen po tyto vánoční dny, ale aby to byl 

váš životní program, který budete brát vážně a zodpovědně. Již letos začnime 

prožívat Jeho Narození, přítomnost mezi námi a naši lidskou závislost na Něm 

opravdu s obohacující vděčností. Vše kolem nás to přece učí. 

 Christos raždajetsja! Amen 


