
První neděle po Vánocích, Rodiny Páně    27. prosince 2020 

Izajáš 61, 10-62, 3: Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha, neboť 

mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti jak ženicha, jenž si jako kněz 

čelenku bere, a jako nevěstu, která se krášlí svými šperky.  Jako země dává vzrůst tomu, co 

klíčí, jako zahrada dává vzklíčit tomu, co bylo zaseto, tak Panovník Hospodin dá vzklíčit 

spravedlnosti a chvále přede všemi pronárody.  Kvůli Sijónu nebudu zticha, kvůli Jeruzalému 

si nedopřeji odpočinku, dokud jako záře nevzejde jeho spravedlnost, dokud jako pochodeň 

nevzplane jeho spása. Pronárody spatří tvoji spravedlnost a všichni králové tvou slávu. 

Nazvou tě novým jménem, jež určila Hospodinova ústa.  Budeš nádhernou korunou v 

Hospodinově ruce a královským turbanem v dlaních svého Boha.  

Galatským 4, 4-7: Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z 

ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli 

přijati za syny. Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha 

volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.  

Lukáš 2, 22-40: Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do 

Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina – jak je psáno v zákoně Páně: ‚vše, co je 

mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu‘ – a aby podle ustanovení 

Zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubata.  V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl 

to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním.  Jemu bylo 

Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše.  A 

tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o 

dítěti předpisoval Zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha:  „Nyní propouštíš v 

pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova,  neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi 

připravil přede všemi národy – světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.“  

Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli.  A Simeon jim požehnal a 

řekl jeho matce Marii: „Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, 

kterému se budou vzpírat – i tvou vlastní duší pronikne meč – aby vyšlo najevo myšlení 

mnohých srdcí.“ 

Znamení Božího smíření 

První neděle po Vánocích v naší současné bohoslužebné knize připravené bratrem farářem 

Lukášem Bujnou nese označení Rodiny Páně. Tradice Římskokatolické církve ji nazývá 

Svátek Svaté rodiny, který zavedl roku 1921 papež Benedikt XV. pro celou církev. 

V základním přehledu svátků a památných dní uvedeném v Liturgii CČSH vydané v roce 

2004 je mezi svátky uveden též svátek Rodiny Páně. Připomínáme si nejen Josefa, Marie a 

Ježíše jako vzor všech rodin, ale modlíme se za rodiny vůbec. Dnes se v mnoha kostelech 

nabízí možnost obnovy manželského slibu. 

Z evangelií se v tento den dozvídáme odpověď na obvyklou dětskou otázku: „…a co bylo 

dál? Co se stalo potom, co se Ježíšek narodil?“ Příběh evangelia odpovídá požadavku Tóry 

(Lv 12), aby matka byla po čtyřiceti dnech od porodu rituálně očištěna tím, že přinese do 

jeruzalémského chrámu oběť. Zároveň každý prvorozený chlapec byl zasvěcen Bohu. Po 

skončení šestinedělí, přináší Maria a Josef miminko Ježíše do chrámu a setkávají se se 

Simeonem. 

I když evangelista Lukáš výslovně neuvádí jeho věk, z celé souvislosti můžeme odvodit, že 

tento zbožný muž byl už stařec; tak jej ostatně znázorňuje i církevní výtvarné umění. Simeon 

byl nejen zbožný, ale také spravedlivý. To znamená, že se řídil podle Božího zákona a mohl 

se na svůj život ohlížet s pocitem, že ho nepromarnil. Však starý člověk se rád utíká do 

minulosti, v níž hledá svůj pevný bod, protože přítomnosti se stále víc odcizuje a pomyšlení 

na budoucnost mu často jen přidává úzkosti a strachu. Ale Simeon je jiný: nedívá se dozadu, 

nezůstává u své kladné životní bilance, ale toužebně vyhlíží „potěšení Izraele". Nečeká na 



smrt, ale na Hospodinova Mesiáše a je si jist, že ho uvidí. A tato jistota není výplodem 

chorobné představivosti či stařeckým vrtochem. Je to dar. „Bylo mu zjeveno od Ducha 

svatého." O Duchu svatém nám Lukáš často vypráví. Bez jeho působení by nevznikla 

Církev, společenství těch, kdo věří v Ježíše jako ve Vzkříšeného, tedy živého a přítomného 

Pána. I v našem textu je Duch svatý iniciátorem setkání Simeona s Kristem. Sotva by si sám 

poradil v tom lidském hemžení v jeruzalémském chrámu. Ostatně ani netušil, jak ten 

vytoužený Mesiáš vlastně vypadá. Jak ho pozná? Kdyby záleželo jen na něm, největší 

setkání svého života by propásl! Ale Duch svatý ho vede k malému dítěti, stejně obyčejnému 

jako ty ostatní. Není to lidský úsudek a zkušenosti, které umožňují poznat slávu Božího 

Mesiáše. Je to působeni Ducha svatého, jeho dar. Proto nad děťátkem zpívá Simeon svůj 

chvalozpěv naděje a vděčnosti. Nejen andělé či pastýři v plné síle, jak se o nich vypráví ve 

vánočním evangeliu, ale stejně tak starý a snad i osamělý člověk může chválit Boha. Je to 

povzbuzeni pro nás všechny, kteří směřujeme s obavami ke stáří. Jeho chvalozpěv není 

náhodou součástí večerní modlitby. Starý člověk nemusí být jen břemenem pro své bližní, 

ale také požehnáním jako Simeon, který Marii a Josefovi žehná.  

Očekával trpělivě na „potěšeni Izraele" a nyní má v náruči děťátko, o němž s radostí říká: 

„Mé oči viděly tvé spaseni, které jsi připravil přede všemi národy, světlo, jež bude zjevením 

pohanům." Jeho slova znějí v chrámu, do něhož nesměli vejít pohané, aby jej neznesvětili. 

Celý chrámový kult potvrzoval, že spása patří toliko dětem Abrahamovým. Stavět zbožného 

Žida vedle pohana bylo pro znalce Písma přímo rouhání. Simeon však poznává v děťátku 

tajemství Boži lásky, jež má tak širokou náruč, že obejme všechny. Jako by tento starý muž 

zahlédl v prorockém uchvácení ten nejhlubší smysl evangelia: Bůh ve svém Synu chce 

zachránit každého člověka! Proto Simeon může s radostí umřít, jak slyšíme z jeho modlitby 

„Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane." Kéž bychom i my jednou mohli v tomto 

pokoji odejít! 

Když Josef a Marie slyšeli tolik krásných slov o svém dítěti, nemálo je to překvapilo. Podle 

Lukáše byli plni údivu nad tím, co o něm slyšeli." Možná, že v tom údivu se skrývala i jistá 

hrdost, že právě oni dostali takového syna, který se stane slávou Izraele a dokonce i světlem 

pohanů. Kdyby tady Simeon skončil, šli by oba domů plni radosti. Ale starý muž musí 

pokračovat, protože skrze něho mluví Duch svatý a ten je Duchem pravdy, byť byla pro 

člověka tvrdá a mnohdy nepochopitelná, Simeon musí přejít od radosti Vánoc k vážnosti 

Velikonoc. Duch svatý mu odhaluje, že všechno, co čeká Mariina syna, jeho matku zraní jako 

meč v srdci. To všechno se stane proto, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdci." Aby se 

ukázalo, kdo jsme a čeho jsme schopni ve své vzpouře proti Boží lásce. Vždyť lidé ho 

nepřijmou, protože se vzepřou tomuto znamení Božího smíření, které v něm přichází. Žid i 

pohan se postaví proti němu, ačkoliv pro oba je v něm jediná spása, světlo a sláva. Nad 

děťátkem zní prorocká slova: „Hle, on je dán k pádu i povstání". Na něm se rozhoduje každý 

lidský život. Na Ježíši Kristu se dodnes dělí celé lidstvo. Jedni o něj zakopnou jako o kámen, 

který způsobí jejich pád. Je to asi obrazné vyjádření lidského odmítnutí celého Kristova díla 

spásy, jeho oběti pro nás, jeho vykoupení. Odmítneš-li jej, padáš tím hlouběji do své pýchy, 

že si stačíš sám. V Božích očích je to pád do pekel. Ti však, kdo v něho uvěří jako ve svého 

Pána, našli v něm „kámen úhelný," základ pro svůj život, do něhož září světlo naděje. V něm 

povstaneme k novému začátku, který nemůže zničit ani smrt. 

Třebaže žijeme v jiné době a nemůžeme Ježíše vidět na vlastní oči jako tento muž, přesto s 

ním v modlitbě mluvíme, důvěřujeme mu a víme, že je nám blízko. Nemůžeme se jej dotýkat 

rukama jako Simeon, ale Duch svatý nás ujišťuje, že On má v rukou nás, že nás podrží i ve 

chvíli nejtěžší, kdy nám bude uloženo „uzřít smrt." Kéž Duch svatý vede i vás k setkáni s 

Ježíšem Kristem stejně jako Simeona. 


