
Slavnost Narození Páně 
 

V noci 
1. čtení: Iz 9,1-3.5-6 
Žalm 96,1-2a.2b-3.11-12.13 
2. čtení: Tit 2,11-14 
Evangelium: Lk 2,1-14 
Za svítání 
1. čtení: Iz 62,11-12 
Žalm 97,1+6.11-12 
2. čtení: Tit 3,4-7 
Evangelium: Lk 2,15-20 
Ve dne 
1. čtení: Iz 52,7-10 
Žalm 98,1.2-3ab.3cd-4.5-6 
2. čtení: Žid 1,1-6 
Evangelium: Jan 1,1-18 
 

Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází světlo. 
 
Svatý apoštol Jan nás bez okolků uvádí do svého evangelia a píše: "Na počátku bylo Slovo a 
to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze 
ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo 
svítí v temnotě a temnota ho nepohltila." (Jan 1, 1-5). Klíčové termíny jsou zde tyto: Slovo, 
Život, Světlo. Jan přitom používá střední rod - to slovo, to světlo. U Boha je to světlo. 
Samozřejmě, hned upřesní, že to slovo je zároveň Bůh. Když myslíme na Boha, nenapadne 
nás možná myslet na to, že Bůh je světlo. Že v něm nejsou žádné temnoty ani stíny. Je čiré 
světlo. Nic pro něj není tajné a nic se před ním neschová. Světlo jasnější, než nejjasnější den, 
než cokoliv, co jsme schopni si představit. Ve svém prvním listě nám Jan připomíná: "A toto 
je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm 
nejmenší tmy." (1 Jan, 1,5). A hned pokračuje: "Říkáme-li, že s ním máme společenství, a 
přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme v světle, jako on je v 
světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého 
hříchu." (1 Jan 1, 6-7). Toto Boží světlo je životodárné, je Životem v plném slova smyslu. 
Slovo...Život...Světlo.  
"Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu (světlo, život, božství), 
slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn." (Jan, 1, 14). Vlastníma rukama jsme se ho 
dotýkali. (1 Jan 1, 1). Pán Ježíš se narodil v noci v jedné z betlémských jeskyní. Jeho narození 
zvěstuje hvězda. Evangelista Lukáš popisuje, jak se kolem pastýřů najednou rozzářila sláva 
Páně a anděl Páně jim osvětluje, že se jim v Betlémě narodil spasitel. Noc lidských dějin 
prořízlo světlo z nebe.  
Zkusme zavřít oči a představit si největší světlo, které umíme. Světlo bez stínu, bez změny, 
bez bolesti, ve kterém je plnost vědění, pochopení, radosti, života. A zkusme si toto světlo 
spojit s malým dítětem, ležícím v jeslích. S dítětem, které nás svou něžnou ručkou zve ke 
světlu a nabízí nám zdarma toto světlo lásky a pravdy pro náš život, když vědomě zavrhneme 
tmu hříchu. Když uvěříme, že Bůh je světlo a život. 
Požehnané Vánoce!        P. Karel 
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