
II. neděle po Narození páně 
Sir 24,1-4.12-16 
Ef 1,3-6.15-18 
Jan 1,1-18 

Všem, kdo ho přijali... 
Jan 1,12 

Možná jsme už ze všech těch svátků a slavností unavení: „půlnoční“, Boží hod, Štěpán, Jan evangelista, Svatá rodina, Silvestr… Přežili jsme! 
Přežili jsme všechna ta hyperkalorická jídla, přežili jsme všechny ty více či méně příhodné dárky, přežili jsme vánoční projevy a kázání, přežili 
jsme silvestrovské veselí s petardami… A tak je možná čas na trávení…! Dříve než přijdou Tři králové hledající odpovědi na své existenční 
otázky, je čas na oddech. Možná proto není ta trochu podivná Druhá neděle po narození Páně - už to jméno zní tak všedně! - věnována ničemu 
zvláštnímu. Protože je to neděle „trávení“. Občas je nutné vstoupit do úplné obyčejnosti a trávit. Trávit to, co jsme prožili, aby nám Boží chvíle 
neutekly mezi prsty. Dnes je tedy čas na to, aby po Jeho Vánocích, po Jeho narození přišly Vánoce moje, moje narození. 
 

Kristus se narodil, abych se narodil já. Abych se narodil znovu a jiný - jako Boží syn: „Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími syny…“ (Jan 
1,12). Všem, kdo přijali Boží Slovo, to Slovo, které bylo na počátku, které bylo u Boha, které bylo Bůh. To Slovo, skrze které povstalo všechno, 
Slovo, ve kterém byl život… (srv.: Jan 1,1-4). To Slovo, které má moc tvořit, moc rodit. Vždyť už i jen naše slova tvoří: přátelství, radost, odpuš-
tění…, bolest, rozdělení… A co teprve Boží Slovo! Slovo, které se stalo tělem! Právě to Slovo je jako semínko, které rodí Boží syny a dcery. A 
nemůže tomu být ani jinak: Bůh může plodit jen Boží syny a dcery. To jsou moje Vánoce! 
 

Abych se ale narodil - nebo možná spíš stále rodil - jako Boží syn, musím jeho Slovo přijmout: „Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími sy-
ny…“ Přijetí je tím pravým slovem mých Vánoc, mého narození. Bůh přichází, rodí se, člověk přijímá. Přijetí je na výsost křesťanským slovem, 
slovem, které promlouvá o otevřených dveřích, o dlaních, které se otevírají darům. Boha si nelze zasloužit, Boha lze jen přijmout. Člověk se 
stává tím, co přijímá. Pokud přijímám chaos a neřád, vytvářím je i kolem sebe, pokud přijímám světlo, předávám ho i dál. Chci-li mít tedy v so-
bě život a radost, musím jen přijmout Slovo, které život a radost rodí, dává. 
 

Člověk ale při prvním Božím příchodu moc přijetí a pohostinnosti neprokázal: „Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali“ (Jan 1,11). A zdá se, 
že se historie už zas opakuje: jen několik týdnů před Vánocemi jsme se rozhodli nepřijmout syrské uprchlíky… Slovo promluvilo, ale člověk už 
zase neposlouchal. Zdá se tedy, že o Vánocích není vlastně ani co slavit, jako by to byl svátek, který jsme tak nějak spíchli  dohromady až poz-
ději, pocukrovali sněhem a zabalili do dárkových papírů. Ale Vánoce jsou drama: Bůh přichází, a člověk tu není! A přesto: „To světlo svítí v tem-
notě a temnota ho nepohltila,“ píše Jan (Jan 1,5). A píše to krásně: nezdůrazňuje naše odmítnutí, ale neústupnost a sílu světla. Bůh si trvá na 
svém, Bůh se nevzdává, přehání, zvyšuje laťku a dává se znovu a znovu. A to je třeba strávit… a přijmout! Požehnané Vánoce! Ty naše! 
 

 

„Zvykám si na to, abych se setkával s Ježíšem v každém člověku...“  

o. Mario Borzaga, omi 


