
Co znamenají Vánoce?!? 
Bůh k nám přišel v Ježíši Kristu, aby se s námi solidarizoval, aby s námi zůstával ve 
všech našich situacích, a aby každému z nás nabídl cestu k Bohu. 
 

Narození Ježíše Krista 
 
Slaví se 25. prosince. 
 
Z Bible: 
Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě 
proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval 
Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. 
 
Jaké povolání měl Josef?  - rybář 
     - tesař 
     - kameník 
 
Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, 
které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s 
Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. 
 
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. 
 
Proč je Ježíš z Nazaret a ne z Betléma?!? 
Protože se po jeho narození Josef s Marií vrátili do Nazareta a tady Ježíš vyrůstal. 
 
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." 
 
Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: "Pojďme až do Betléma a 
podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil." 
 
Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, 
pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co 
jim pastýři vyprávěli. Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. 
Pastýři se pak navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak 
jim to bylo řečeno (Lk 2,1-20). 
 
 
 



Zpráva o narození Páně se rychle roznesla po světě a lidé z blízka i z daleka se 
vydali na cestu k Betlému, aby pozdravili svého spasitele a přinesli mu dary. 
Mudrcové od Východu hledali cestu za Ježíšem podle nezvykle jasné hvězdy. 
 
Jaké hvězdy?!? 
 
Za jejím svitem se však nevydali sami. A my si teď také vyzkoušíme, jaké je to 
putovat za hluboké tmy do neznáma. Cesta je to dlouhá a spletitá. 


