
Poselství Velké noci narození Božího syna 

 

čtení z Písma svatého Izajáš 9:1-6  

   Rozmnožil jsi (Hospodine) národ, rozhojnil jsi jeho radost; budou se před 
tebou radovat, jako se radují ve žních ... Neboť se nám narodí dítě, bude nám 
dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, 
Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“ Jeho vladařství se rozšíří a 
pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a 
podepře je právem a spravedlností od toho času až navěky.  
 

   Můžeme se do nekonečna pohoršovat, jak se z Vánoc stal „byznys“. 

Můžeme se stát cynickými s ohledem na skutečnost, že z krásného 

křesťanského svátku v podstatě nezůstává pro dnešního člověka již nic 

dostupného. Ano, stav, ve kterém se dnešní slavení Vánoc nachází, je 

neutěšený. Můžeme se ale o to víc radovat, když se nám podaří nez-

tratit požehnání, který s sebou pro člověka víry Vánoce přinášejí. 

   V bohoslužbách adventní doby opakovaně slyšíme přísliby, jak bude 

svět vypadat, až přijde zaslíbený Mesiáš - Kristus. Přísliby pocházejí 

ze starozákonních proroctví, především od proroka Izajáše a zdůraz-

ňují: příchod Mesiáše změní „tvář Země“. Zaznívá příslib pokoje: lev 

bude žít s jehnětem, zavládne smíření, odpuštění, láska mezi nepřá-

teli, spravedlnost, rány budou uzdraveny, hladoví nasyceni, Bůh setře z 

očí každou slzu. Vánoční doba je příslibem pokoje.  

   Víme však, že náš svět má daleko k pokoji. Během celého roku není 

dne, abychom nebyli zaplavováni informacemi o násilí a válkách. Běžně 

neprožíváme tichou a pokojnou noc zrození Mesiáše. Existuje naopak 

neustálé nebezpečí násilí, lidé zabíjející ve jménu boha, zeje propast 

mezi bohatými a chudými, desítky milionů lidí umírají hladem, další 

umírají na rakovinu a jiné nemoci. V každé krajině můžeme nalézt 

někoho, komu se děje křivda. Vánoce tedy spíše vypadají jako nesplněný 

příslib, než naplněná skutečnost.   

   Velká většina lidí je ovšem věrná dobru a jsou to lidé velmi šlechetní. 

Také velká většina se každý den obrací k Bohu v modlitbě. Věřících je 

více než nevěřících a dobrých více než zlých, bohabojných více než 

podlých. A ať tomu věříme nebo ne, na této planetě můžeme najít více 

dobra než zla. Nemůžeme tedy říci, že je vše přesycené zlem, válkami 

a zlobou. Co tedy dělat? 

   Zpívat například „Tichou noc“ se stejným úžasem, s jakým se 

Ježíšovi přišli poklonit pastýři, kterým o této události vyprávěli andělé. 

O to ve své podstatě jde v křesťanském prožívání Vánoc. Příslib Vánoc 

je pravdou a skutečností, které však žádají, abychom je rozeznali. 

    Prorok Izajáš zvěstuje slovo Hospodinovo o příchodu Mesiáše:  
    „nám se narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a 
bude mu dáno jméno: . . Vládce pokoje.“ 

   Pochopit tato slova, to znamená opravdu slavit Vánoce bez zlehčování 

Božího příslibu, a stejně tak bez přehlížení zla a utrpení ve světě. 

   Vánoce jsou pozváním k oslavě, ačkoli sami zakoušíme utrpení. 

Ježíšovo narození znamená, že Bůh je s námi. Jeho narození neznamená 

a nepřináší okamžitou radost a stejně tak ani okamžitou spravedlnost.   

O Vánocích nepřichází Mesiáš jako velký hrdina, který odstraní ze Země 

vše, co je špatné. Bůh posílá bezbranné dítě, které potřebuje samo ve 

chvíli zrození pomoc. Narozený Mesiáš nabízí proměnu srdce lidí svou 

něžnou přítomností. Vánoce neodstraňují ze světa zlo způsobem vojenské 

intervence. I nadále budou lidé věřící i nevěřící, budou nás dále sužovat 

nemoci, nesplněné sliby, samota, chladná srdce … Vánoce nepřinášejí 

příslib nastolení nebe na Zemi, ale přinášejí přítomnost Boha mezi lidmi. 

Boží přítomnost není ukázkou síly, ale přítomností, která zachraňuje. 

Když člověk zakouší, že Bůh je s ním, tehdy se v něm může zrodit 

schopnost k překonávání sobectví, zahořklosti, závisti. Člověk už netrpí 

sám. Když se člověk o této pravdě přesvědčí, tehdy se může postavit 

čelem tomu, co je těžké a bolestné. 

   Avery Dulles kdysi řekl: „Vtělení nezajišťuje žebřík, po kterém může 

člověk utéci od těžkostí života do nebeských výšin. Vtělení nás spíše 

uschopňuje k tomu, abychom se ponořili do srdce planety Země proto, 

abychom v ní odkryli zrozeného Boha mezi námi.“           Luděk Korpa 
 

Pane Ježíši, přijď prosím, o těchto Vánocích i do mého života  
a přines do něj svůj pokoj, lásku a všechno to, co mi schází,  

co stále někde hledám, po čem toužím, ale nemohu to nalézt.  
Vždyť Ty jsi přišel, abych měl život a měl ho v plnosti. 

 

Požehnání všemohoucího Boha, Otce i Syna i Ducha svatého 

ať na vás sestoupí a zůstane s vámi vždycky. Amen. 
 

Milé sestry a milí bratři v Kristu, přejeme Vám klidné prožití   
adventní doby a plnost radosti a pokoje vánočních svátků.   

Zveme Vás také srdečně do našich bohoslužebných shromáždění, kde 
chceme společně s Vámi oslavit narození Božího syna  

a našeho Spasitele Ježíše z Nazaretu 
 

                                                                                                   staršovstvo sboru.  



   Sváteční dny jsou obdobím naděje, která není laciným optimismem, že 
všechno dobře dopadne, ale je to jistota, že všechno má smysl, bez ohledu, 
zda budou naplněny naše představy a přání.  
    Z příběhu, který začíná ve chlévě a který vede přes kříž, můžeme čerpat 
svou naději, jedinou naději, která nás dokáže navzdory všemu udržet nad 
hladinou a každý den přimět k dobrým činům. 
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Kristus shromažďuje svůj lid 
 

neděle 23. prosince 2012 – Čtvrtá neděle adventní  
 

Brumovice - adventní bohoslužba v 8.00  
Klobouky - adventní bohoslužba v 9.30  

(kázáním při bohoslužbách poslouží  
sestra farářka Martina Kadlecová) 

 

pondělí 24. prosince 2012 - Štědrý den  
 

v Kloboukách s dětskou vánoční slavností v 9.3o  
 

úterý 25. prosince 2012 - Boží hod vánoční  
 

 Klobouky - bohoslužby se slavením svaté večeře Páně v 9.30  
 

(možnost svozu mikrobusem z Brumovic cca 9.00 a Morkůvek)  
 

neděle 30. prosince - Neděle po Vánocích 
 

Klobouky - bohoslužba v 9.30  
(kázáním při bohoslužbách poslouží bratr farář Marek Zikmund) 

 

neděle 1. ledna 2013 - Nový rok   
 

ekumenické bohoslužby ve 14.3o hodin  
 

společně s Římskokatolickou farností kostela svatého Vavřince  
v Kloboukách a sborem Církve bratrské v Bohumilicích 

 

neděle 6. ledna 2013 - Zjevení Páně 
 

Morkůvky - bohoslužba na závěr vánoční doby v 8.00  
Klobouky - bohoslužba na závěr vánoční doby v 9.30 

Velké Hostěrádky - bohoslužba na závěr vánoční doby v 11.00  
 

Nemocným a nepohyblivým členům sboru nabízíme konání rodinné bohoslužby. 
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Farního sboru Českobratrské církve evangelické 

v Kloboukách u Brna 
                                                             

Už dávno dudy nedudají 

okolo Betléma. 

Jen smutné větry smutně hrají, 

smutna je duše má. 
 

Už dávno nikde nečekají, 

že ze tmy vzejde jas. 

Jen smutné deště smutně hrají 

pro nejsmutnější čas. 
 

Naděje dávné vítr žene 

okolo Betléma. 

Kdo stojí o nás odsouzené? 

 

 

                                                                      

                                                                     Mlč, Janku, malověrný Janku, 

                                                                      ovečky plaší pláč. 

                                                                      Ty čekej v bdění, čekej v spánku. 

                                                                      Však duše tvá ví nač. 
                                                                      

                                                                      Čekej, jak v Písmě stojí psáno: 

                                                                      Pomine jednou tma,  

                                                                      uprostřed noci vzejde ráno 

                                                                       a hvězda radostná. 
 

                                                                      Vstávají ze sna pastýři 

                                                                       a diví se a žasnou. 

                                                                       A bez váhání zamíří, 

                                                                       kde vidí hvězdu jasnou. 
 

                                                                   Nad holým chlévem z kamení, 

                                                                  co hledí dolů k městu, 

                                                               hoří to Boží znamení 

                                                              a osvětluje cestu. 
 

             Svolává k chlévu ze všech stran 

              i anděle i lidi. 

             A kdo má srdce dokořán, 

              každý to světlo vidí…        Václav Renč  
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