
 

 
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 25. PROSINCE 2020 Čáslav 
 
Milé děti, milé sestry, milí bratři, přátelé v Kristu. 
„DNES SE VÁM NARODIL SPASITEL, KRISTUS PÁN, 
V MĚSTĚ DAVIDOVĚ!!!“   
Tuto radostnou novinu, že k nám Bůh přišel a přichází v malém dítěti, 
si každý rok o Vánocích navzájem zvěstujeme a z ní se radujeme. A 
nebude tomu jinak ani tento podivný korona-rok.  
 
MODLITBA 
Bože, Otče Ježíše i náš Otče,  
Svedla nás dnes dohromady touha oslavit tvé narozeniny, oslavit tvé 
vtělení, tvoji blízkost a sklonění k nám lidem. Něco tak malého jako 
miminko, dokázalo změnit životy a cesty tolika lidí. Nyní naše životy 
a cesty mění něco tak malého jako vir. Prosíme o víru, o naději a 
lásku. Amen. 
 
PŘÍBĚHY Z LUKÁŠOVA EVANGELIA O ANDĚLECH 
Anděl u Zachariáše (Lukášovo evangelium 1. kapitola verše 11-13) 
Tu se mu ukázal anděl Páně stojící po pravé straně oltáře, kde se 
obětovalo kadidlo. Když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na 
něho bázeň.  
Anděl mu řekl: „Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla 
vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. 
Anděl u Marie (Lukášovo evangelium 1. kapitola verše 26-31) 
Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha 
do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené 
muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. 
Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ 
Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav 
znamená. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u 
Boha. 31Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. 
Anděl u pastýřů (Lukášovo evangelium 2. kapitola verše 6-14) 
Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého 
prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože 
se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod 
širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při 
nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se 
jich veliká bázeň.  
 
 



 
 
Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která 
bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v 
městě Davidově.  
Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do 
jeslí.“  A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto 
chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; 
Bůh v nich má zalíbení.“ 
 
ZAPOMNĚLI JSME NA ANDĚLA… 
Před čáslavským evangelickým kostelem v Čáslavi je studna. A na té 
studni je od první adventní neděle umístěn keramický betlém z dílny 
dětí z našeho sboru. A v tom betlémě chybí jedna postavička… 
Nedávno mě pobavila fotka z dílny Pastoral Brothers, je tam betlém, 
takový vylidněný jako naše kostely a nad ním je cedulka 20% 
kapacity, tedy počet možného obsazení našich kostelů během vánoc 
podle míst k sezení.  

 
 
Jak vybrat, které postavy v betlémě zůstanou? Jak vybrat, kdo může 
do kostela na bohoslužby? Žijeme opravdu ve velmi zvláštní době, že 
takové věci musíme dělat a řešit – žít bezkontaktně, přemýšlet, zda 
můžu podat ruku, jestli navštívit stárnoucí rodiče nebo se potkat 
s přáteli. Dnes budu kázat na postavu, kterou jsme zapomněli do 
našeho betléma vyrobit, a přitom sehrála velmi důležitou roli v celém 
vánočním příběhu. Je to anděl, posel. Řecky se posel řekne „angelos,“ 
od toho je to naše české anděl. Bible je anděli prošpikovaná. Boží 
poslové se objevují v různých příbězích, nečekaně, ve snu, ve svatyni, 
na poli. Přinášejí člověku zprávu, vzkaz, poselství, zvěst od Boha. 
Andělé patří k Bohu a přicházejí k člověku. A pro člověka je setkání 
s andělem většinou pořádný šok.  
 
 



 
 
 

Zachariáš se dost vyděsil, když viděl anděla ve svatyni, padla na něho 
bázeň. Maria, když se setkala s andělem, zarazila se nad jeho slovy a 
pastýřů po setkání s andělem a slávou Páně se zmocnila veliká bázeň. 
Proto první slova anděla jsou vždy „Neboj se“, musí člověka nejdřív 
uklidnit, stabilizovat, aby mu mohl vyřídit vzkaz od Boha, který 
přináší. „Neboj se, Zachariáši, tvá prosba byla vyslyšena, narodí se ti 
syn. Neboj se, Maria, nalezla jsi milost u Boha. Nebojte se, hle 
zvěstuji vám velikou radost, tak velikou, že bude pro všechen lid.“ 
Myslím, že právě v dnešní době potřebujeme, možná víc než kdy 
jindy, slyšet to andělské uklidnění „Neboj se“, protože my se bojíme, 
svírá nás nejistota, nevíme, jak dlouho pandemie potrvá, jestli se 
všechno vrátí zase k normálu, nebo už život po pandemii bude 
vypadat jinak. Budeme si ještě podávat ruce? Budeme se objímat? 
Budeme chodit na biblické hodiny, na broučky a kavárničky?  Nebo se 
část našich setkávání přesune do online prostoru? Také dnes 
potřebujeme slyšet od Boha ujištění a povzbuzení. Možná už jsme 
něco takového i zaslechli, možná k nám už Pán Bůh skrze nějaké 
svého posla promluvil, někdo nás chytl za ruku, poslal nám přání, 
zavolal nám, rozptýlil náš strach a napětí. Možná i my jsme se pro 
někoho stali andělem, přinesli jsme dobrou zprávu od Boha, 
zvěstovali jsme naději. Nebo se teprve andělem staneme. 
 
Všem smutným a ustrašeným říká anděl v té svaté noci totéž, co řekl 
pastýřům na betlémských pláních: Nebojte se! Nebojte se! Zvěstuji 
vám velikou radost. 
Radost pro všechny, nejen pro evangelíky nebo katolíky, pro lidi 
církevně zařazené. Radost pro všechny lidi. Neboť všichni jsou 
povoláni k radosti, k svobodě a spáse. I v té nejtemnější, nejdelší, 
nejchladnější noci svítí nad Betlémem Boží hvězda. Vdechněme plně 
radost a naději té svaté noci a žijme z ní po celý rok, budeme to 
potřebovat.  
A na závěr vám ještě řeknu jeden příběh o andělu za pultem, který se 
mi moc líbí. Jednomu chlapci se zdálo, že se ocitl ve velkém obchodě. 
Za pultem toho obchodu stál anděl. „Co tu prodáváte?“ zeptal se kluk. 
„Všechno, co si přeješ,“ odpověděl krátce anděl. Chlapec začal 
vypočítávat svá přání. „Přál bych si, aby skončily všechny války 

ve světě, aby všude byla snášenlivost, spravedlnost, abychom byli 

velkodušní a spravedliví k cizincům,  

aby bylo v rodinách více lásky, aby měli všichni práci, abychom 

k sobě měli všichni blíž, abychom v církvi měli k sobě blíž 

a abychom…“Anděl ho přerušil. „Je mi líto, chlapče, tys mě špatně 

pochopil. My neprodáváme plody, my prodáváme jen semena.“ 



 

 

Anděl, posel od Boha zasévá semínko, a pak už záleží na nás, jestli se 
to semínko uchytne, jestli Boží zvěst a výzvu přijmeme, jestli 
necháme z malinkého semínka vyrůst obrovský strom.   

Je to zvláštní, že jsme do našeho betléma zapomněli vyrobit anděla. 
Říkám si, jestli na tom není cosi prorockého. Možná jsme už moc 
racionální, a andělé jsme ze svého života vyloučili nebo na anděly a 
na zázraky prostě nevěříme. Anděl je posel od Boha, jeho velvyslanec 
a my možná nechceme Bohu zřídit v našem světě, v našem životě 
velvyslanectví.  

Každopádně jen jak to bude možné, anděla do našeho betléma určitě 
vyrobíme a možná i celý zástup andělů a všichni budou volat tu 
radostnou vánoční zvěst: „Lidi, nebojte se. Sláva na výsostech Bohu a 
na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení. Haleluja!“ 

 
POSLÁNÍ  NA CESTU 
„Bratrská láska ať trvá; s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud 
– tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly. Pamatujte na vězně, 
jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás 
může potkat utrpení… Nedejte se vést láskou k penězům; buďte 
spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: „Nikdy tě neopustím a 
nikdy se tě nezřeknu.“ (Židům 13,1-3 a 5) 
 
POŽEHNÁNÍ 
Bůh je s námi 
Není vzdálený, v bezpečné karanténě nebes. Ale je s lidmi, dole, v 
našem světě, čase. Je s námi uprostřed zmatků, řevnivostí, nemocí, 
samoty, vin  
aby nám ukázal cestu 
aby nás na ni pozval 
aby nás na ni vzal. 
Bůh v nás má zalíbení.  
Jděte v pokoji. Amen. 
 
RADOSTNÉ A POŽEHNANÉ SVÁTKY A NOVÝ ROK POD 
OCHRANOU NEJVYŠŠÍHO! 
Vaše farářka Drahomíra Dušková H. 
 


