24. prosince: Slavnost Narození Páně – vigilie
VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Ex 16,6-7
Dnes poznáte, že přijde Pán a spasí nás, zítra uvidíte jeho slávu.
Uvedení do bohoslužby
Slavit vánoce jste začali už v podvečer doma při společné večeři. Dávali jste si
dárky, protože jako křesťané víte, že největší radost má ten, kdo umí udělat radost
jinému. A teď jsme tu pohromadě, abychom společně poděkovali největšímu dárci,
Bohu Otci za dar Syna, za to, že Bůh k nám dnes přichází v něm. Máme uslyšet
jeho hlas v hlásání Božího slova, máme mu nabídnout své srdce za příbytek ve
svaté Hostině. Volejme mu tedy vstříc:
Přišel jsi na náš lidský svět jako lidské dítě, Pane, smiluj se nad námi.
Ty jsi světlo, které zjasňuje temnoty naší noci, Kriste, smiluj se nad námi.
Chceš nás zachránit od strachu a bázně, Pane, smiluj se nad námi.
Nebo:
Milovaní, přicházím vám oznámit radostnou zvěst, že se dnes narodil náš
Spasitel, Kristus Pán. Že sám Život přichází, aby nás osvobodil. A že z této vánoční
radosti nikdo není vyloučen. Všichni máme dnes právo se rozveselit a radovat.
Proto volejme vstříc přicházejícímu Pánu, aby se nad námi smiloval.
Říká se Sláva na výsostech Bohu
VSTUPNÍ MODLITBA
Dopřáváš nám, Bože, abychom každý rok s radostí očekávali slavnost našeho
vykoupení a vítali tvého Syna jako Vykupitele všeho lidstva; pomáhej nám, ať
věrně plníme tvou vůli, abychom se nemuseli bát, až ho uvidíme přicházet jako
Soudce. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky
věků. - Amen.
Uvedení do 1. čtení
Jsou doby, kdy Bůh mlčí, alespoň to tak roztržitému člověku připadá. Ale jsou
též doby, kdy Boží hlas nelze přeslechnout. Poslouchejme jeho tlumočníka proroka
Izaiáše, který jásá vstříc novorozenému Dítěti, které bude moudré jako Šalomoun,
udatné jako David a bude znát Boha jako Mojžíš.
Nebo:
Po návratu z babylónského zajetí se Židé ocitli ve svízelné situaci: město s
chrámem bylo zničeno a k zahájení jejich obnovy nebyl dostatek prostředků. Proto
se mohlo zdát, že Bůh nadobro opustil svůj lid. Přes toto zdánlivé Boží mlčení

nechce prorok ve svých prosbách mlčet, dokud se spása Jeruzaléma nerozhoří jak
pochodeň. Tato spása se pak opisuje ještě dalšími pojmy: „právo“, „sláva“, „nové
jméno“. Nové jméno naznačuje hlubší a bližší vztah k Bohu: proto siónská dcera
bude „nádhernou korunou“ a „královskou čelenkou“ na znamení, že Hospodin je
jejím pánem. Tento vztah je tak hluboký a intimní, že se podobá zasnoubení mezi
mužem a ženou.
1. ČTENÍ Iz 62,1-5 Hospodin si v tobě zalíbil.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Kvůli Siónu neumlknu,
kvůli Jeruzalému neutichnu,
dokud jeho spravedlnost nevzejde jak světlo,
dokud se jeho spása nerozhoří jak pochodeň.
Tu národy uvidí tvou spravedlnost
a všichni králové tvou slávu.
Obdaří tě novým jménem,
které určí Hospodinova ústa.
Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce,
královskou čelenkou v dlani svého Boha.
Nebudeš se již nazývat „Opuštěná“
a tvá zem „Osamělá“.
Tvým jménem bude „Mé zalíbení je v ní“
a jméno tvé země „V manželství daná“,
neboť si v tobě zalíbil Hospodin
a tvá země dostane muže.
Jako se jinoch snoubí s pannou,
tak se s tebou zasnoubí tvoji synové.
Jako se raduje z nevěsty ženich,
tak se tvůj Bůh zaraduje z tebe.
Slyšeli jsme slovo Boží.
Žl 89,4-5.16-17.27+29
Odp.: Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech.
Smlouvu jsem zjednal se svým vyvoleným, - přísahal jsem Davidovi, svému
služebníku: - Navěky zajistím tvůj rod - a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení.
Odp.

Šťastný je lid, který dovede oslavovat, - chodí, Hospodine, v záři tvé tváře. - V
tvém jménu jásají ustavičně - a honosí se tvou spravedlností.
Odp.
On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, - můj Bůh a skála mé spásy. - Navěky
mu zachovám svou milost, - má smlouva s ním platit nepřestane.
Odp.
Uvedení do 2. čtení
Nejen v Antiochijské synagóze, ale i zde mezi námi teď povstane svatý
apoštol Pavel, pokyne nám rukou a my budeme naslouchat jednomu z prvních
křesťanských kázání. Židé to tenkrát moc nechápali, porozumíme tomu my lépe?
Ukazuje nám, jak máme žít ve světě po příchodu Vykupitele.
Nebo:
Na své první misijní cestě Pavel přichází do Antiochie Pisidské, která se
nachází ve střední části Malé Asie. Při sobotní bohoslužbě v synagóze je vyzván,
aby řekl „slovo povzbuzení“. Jeho proslov má dvě hlavní části. Nejprve předkládá
souhrn starozákonních dějin spásy a pak zvěstuje, že Ježíš z Nazaretu je ten
přislíbený spasitel, kterému připravoval cestu Jan Křtitel. Za těmito slovy je tedy
pevné přesvědčení, že dějiny jsou vedeny podle Božího plánu, který vrcholí v
Kristu. V něm dostává minulost smysl a přítomnost naději.
2. ČTENÍ Sk 13,16-17.22-25 Pavlovo svědectví o Kristu, synu Davidovu.
Čtení ze Skutků apoštolů.
Když přišel Pavel do synagogy v Antiochii Pisidské, povstal, pokynul rukou a
začal mluvit:
„Izraelité i vy, kteří se bojíte Boha, poslyšte! Bůh tohoto izraelského lidu si
vyvolil naše praotce a učinil z onoho lidu za jeho pobytu v cizině, v Egyptě, velký
národ. Odtamtud je pak mocným zásahem vyvedl.
Dal jim za krále Davida, o němž vydal pochvalné svědectví: ‘Nalezl jsem
Davida, Jesseova syna. Je to muž podle mého srdce. Ten vyplní vždycky všechno,
co budu chtít.‘ Z jeho potomstva Bůh podle zaslíbení vyvedl Izraeli jako spasitele
Ježíše. Před jeho příchodem hlásal Jan všemu izraelskému lidu křest obrácení.
Když Jan svůj úkol končil, říkal: ‚Já nejsem ten, za koho mě pokládáte. Ale po mně
přijde ten, kterému nejsem hoden zout opánky z nohou.‘“
Slyšeli jsme slovo Boží.
ZPĚV PŘED EVANGELIEM

Aleluja. Zítra bude zničena nepravost země –
a bude nad námi vládnout Spasitel světa. Aleluja.
Uvedení do 3. čtení
Dále uvedený úryvek evangelia nám popisuje Ježíšův původ. Jelikož svatý
Josef o nadpřirozeném početí z Panny Marie nevěděl, chtěl ji podle zákona
spravedlivě propustit. Teprve díky snu změnil svůj úmysl. Opět se tu projevuje jeho
spravedlnost, tj. poslušné plnění Boží vůle. Záměrem této zprávy je ukázat, že Pán
Ježíš je Mesiáš. Ten měl pocházet z Davidova rodu, proto se uvádí, že Josef jako
otec z právního hlediska byl Davidovým potomkem. Dalším znamením Ježíšova
mimořádného poslání je jeho nadpřirozené početí z Ducha svatého a přitom
zároveň je plně synem Panny Marie. Tak se naplnilo Izaiášovo prorocké zaslíbení o
Emanueli, což znamená Bůh s námi, proto spasí svůj lid od hříchů.
Nebo:
Evangelium nás teď vede přímo k Betlému: Maria je tu už ve funkci matky
Vykupitele, Josef je ochráncem a hlavou svaté rodiny. Rodokmenem se chce
prokázat, že Ježíš je Mesiáš, z Davidova rodu. Proto se uvádí, že Josef, Ježíšův otec
z právního hlediska, byl Davidovým synem. Dalším znamením Ježíšova
mimořádného poslání je jeho nadpřirozené početí z Ducha svatého. Ježíš je zároveň
plně Mariiným synem! V Ježíšovi se naplnilo Izaiášovo prorocké zaslíbení o
Emanueli. Emanuel se prokáže jako „Bůh s námi“ v tom, že spasí svůj lid od
hříchů. Zvěst vánočního evangelia nám dnes odhaluje cípek z tajemství Boží
Prozřetelnosti: císařové vydávají nařízení, vladaři mají své záměry a Pán Bůh toho
všeho používá k dosažení svých cílů.
EVANGELIUM Mt 1,1-25 Narození Ježíše Krista, syna Davidova.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahámova.
Abrahám byl otec Izákův, Izák otec Jakubův, Jakub otec Judy a jeho bratří.
Juda byl otec Fáresa a Záry - jejich matka byla Tamar. Fáres byl otec Chesronův,
Chesron otec Aramův, Aram otec Aminadabův, Aminadab otec Násónův, Násón
otec Salmónův, Salmón otec Boazův - jeho matka byla Rachab. Boaz byl otec
Obédův - jeho matka byla Rút. Obéd byl otec Jesseův, Jesse otec krále Davida.
David byl otec Šalomounův - jeho matka byla žena Uriášova. Šalomoun byl
otec Rechabeamův, Rechabeam otec Abijáhův, Abijáh otec Asafův, Asaf otec
Josafatův, Josafat otec Jorámův, Jorám otec Uzijáhův, Uzijáh otec Jotamův, Jotam
otec Achazův, Achaz otec Ezechiášův, Ezechiáš otec Manasesův, Manases otec

Ámonův, Ámon otec Jošíjáhův, Jošíjáh otec Jechonjáhův a jeho bratří za
babylónského vyhnanství.
Po babylónském vyhnanství Jechonjáh byl otec Šealtielův, Šealtiel byl otec
Zorobábelův, Zorobábel byl otec Abiudův, Abiud Eliakimův, Eliakim Azórův,
Azór Sádókův, Sádók Achimův, Achim Eliudův, Eliud Eleazarův, Eleazar
Matanův, Matan Jakubův.
Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus.
Dohromady je to tedy od Abraháma po Davida čtrnáct členů rodokmenu, od
Davida po babylónské vyhnanství čtrnáct a od babylónského vyhnanství až ke
Kristu čtrnáct.
S narozením Ježíše Krista to bylo takto:
Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali
bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl
spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít.
Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu
Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z
Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od
hříchů.“
To všecko se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka: „Hle, panna
počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel“, to znamená „Bůh s námi“.
Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal
svou ženu k sobě. Ale nepoznal ji, dokud neporodila syna. A dal mu jméno Ježíš.
Slyšeli jsme slovo Boží.
KDO UVĚŘÍ NAROZENÉMU ?
Radost, kterou vám při dnešní liturgii vyprošuji, je radost nová a hluboká: ne
vzpomínky na zbožné zvyky dětství, na maminku, na domov; vyprošuji vám radost
pro dnešní den, radost současného života. Velikou událostí této noci je nejen
narození Ježíše, nýbrž i nové narození tvé: této noci se každému z nás má znovu
zrodit nová víra, nová naděje a nová láska. Nevěříš tomu? Není to nic nového:
tenkrát tomu také nevěřili. Jeruzalémští věděli, kde se Spasitel narodil, pověděli to
mudrcům, ale sami zůstali doma, nešli tam, protože nevěřili. My jsme prostě také
takoví: nám už nikdo nic nenamluví. Víme vše příliš dobře, nevěříme nikomu. Jako
jeruzalémští spíme i my pod pancířem lhostejnosti. Tlačí sice, ale my spíme dál.
Ale 15-ti letá dívka tenkrát uvěřila. Jedna, jediná, a změnil se běh světa. Najde se
mezi námi, kdo uvěří? Co by nám pomohlo, že se narodil před 2000 lety, kdyby se
nezrodil dnes. Nic by nám neprospělo, že Ježíš pronášel pěkná slova, kdyby dnes

neoslovil nás. Moji milí, dobře poslouchejte: zázrak dnešní noci spočívá v tom, že
Bůh má být znovu živý mezi námi.
Potřebuje k tomu zase lidské tělo, možná že dnes právě to tvé. Potřebuje ruce,
aby mohl léčit, potřebuje pevné paže, aby mohl podpírat, potřebuje ústa, aby mohl
kázat a mluvit. Potřebuje tvář, aby se mohl usmívat, potřebuje lidské srdce, aby
mohl milovat. V kom z nás se této noci znovu narodí Boží Syn? Kdo se mu nabídne
jako Maria? Kdo řekne s Pannou Marií: „Ať se mi stane podle tvého slova?“
Pravda, to narození v nás bude chudičké. Žádná velká sláva. Naše ruce jsou slabé,
naše srdce okoralé a chladné jako jeskyně. Bude to narození chudičké: jako tenkrát.
Ale první krok, první ano, první uvěření, to se musí zrodit dnes v tobě, bratře,
sestro!
MEDITACE U JESLIČEK
Zazářilo světlo. To světlo oslní pastýře a ukáže králům cestu k cíli. Pastýři zde
v Betlémě nacházejí svého Pastýře, králové svého Krále a člověk sám sebe. To, o
čem snil, stává se tu tělem. Svět lidských pohádek se tu stává skutečností. Radostná
zvěst vánočního evangelia je proto tak radostná, že se ve všem podobá krásné
pohádce, a jen v jednom se od ní liší: že je to totiž skutečnost. Ovšem, právě to, co
je tu nejkrásnější, působí mnohým nesnáze. Jedněm se to zdá být příliš krásné, než
aby to bylo pravdivé, druhým se to zdá být příliš prosté. A tak, ačkoli převážná
většina lidí je ochotna poddat se kouzlu vánoc jako příjemné narkóze nebo poezii,
jen někteří dovedou s vděčností přijmout jejich nejkrásnější dar.
Pastýři, kteří představují živel citový, jsou prostí a pokorní, ti mají k
betlémskému tajemství nejblíže. Mudrci reprezentují u jeslí lidi rozumové. Ti to
mají těžší. Musí se vydat na dalekou cestu hledání, překonat nebezpečné nástrahy,
položit k nohám svatého Dítěte své bohatství a pak teprve najdou a poznají. Velký
Boží dar, který v sobě nese smíření rozporů, ten se tu v jeslích zjevuje, ale také
skrývá z důvodů podobných těm v pohádkách, kdy princ se stává zahradníkem a
princezna kuchařkou. Ježíš se tu zjevuje, ale i skrývá jak v jeslích, tak na kříži.
Nechce totiž, aby ho někdo přijal ze zištnosti nebo ze strachu, on chce být přijat
jenom z lásky. A proto Bůh, když vstupuje do světa, odkládá své bohatství, svou
moc i slávu, a ponechá si jedno: lásku skrytou v chudobě a pokoře.
On přichází z nezměrné lásky. Ale poznat a pochopit to dokáže jen ten, v
jehož srdci se ozvěnou zrodí také láska, protože jen láska lásku ocení. A v takové
chvíli, to pak člověk u jesliček nejen slyší, ale hluboko v sobě procítí a prožije ono
nevýslovné, co je sláva na výsostech a pokoj lidem dobré vůle. A tak jako Popelka
s úctou zdvihla a pečlivě uschovala oříšek, který její pyšné sestry odhodily, a našla
v něm začátek svého štěstí, pojď i ty, a poklekni u jeslí: Pojďme všichni, klanějme
se mu, králi a Spasiteli našemu!

RADOST VŠEM !
Zdravím vás a vítám vás všechny k štědrovečerní slavnosti naší farní rodiny.
Vás, kteří jste vstali od pospolitého tepla rodinného stolu. I vás osamělé, kteří jste
měli dnes večer za společníky jen vzpomínky. I vás, kteří jste v uplynulých letech
života ztratili víru v Boha. Vítám i vás, kteří jste ztratili důvěru v dobrotu lidí.
Vítám vás všechny, protože vám všem mohu oznámit radostnou, fantasticky
radostnou zprávu: „Bratři a sestry, ukázala se Boží dobrota všem lidem. Narodil se
na svět Vykupitel, aby nás zachránil.“ Přemoudřelý člověče z doby
vědeckotechnické revoluce, posloucháš snad nedůvěřivě? Jen poslouchej dobře!
Ten se ani nerodí ani neumírá, ale rodí se Boží Slovo a stává se Tělem. Rodí se
Boží člověk, aby novým slovem oslovil tvou podrážděnost, aby ti dal nahlédnout až
za hranice dosahu tvých dalekohledů a radarů. Aby ti dal poznat, co polidšťuje,
humanizuje tvé objevy a že je to láska. A láska je Bůh. Bez lásky může být vědění
samo o sobě neživé. Jen vědění spolu s katalyzátorem lásky zachovává tvůj svět
lidským světem pro lidi.
Posloucháš snad nedůvěřivě, posluchači ohlušený tisícerými frázemi z tolika
potištěných papírů, z tolika rozhlasových vln a televizních kanálů? Poslouchej dnes
dobře, neboť Pravda, která tu dřímá v jeslích, je křehká, nekřičí, nevnucuje se. Kde
však tato pravda, Bůh, schází, tam slovo zůstává jen zvukem bez váhy a závaznosti.
Posloucháš snad s rozpaky, ty s osamoceným a hladovým srdcem, které hledá
odezvu, opětování své lásky? Poslouchej pozorně. Zde přichází ten, který tě chce
mít rád. Z nekonečna své velikosti ti došel vstříc až na práh lidství, do podoby
dítěte, které je snadné milovat. Uděláš svůj krok jemu vstříc? Vztáhneš k němu
ruce? Přijmeš je?
V tomto Dítěti v jeslích mluví Bůh, je v něm tvůj Bůh. Zanech pochybování a
nedůvěry. Či snad znáš někoho jiného, něco jiného na tomto světě, čemu lze více a
lépe důvěřovat? Zkus to s Ježíšem! Ale bezvýhradně. Do všech důsledků. Ptáš se,
jakou záruku, jakou jistotu ti nabízí Bůh v tomto Dítěti? Jen uvaž, kolik lidských
jistot, které zklamaly, jsi už zkusil. Odvaž se teď zkusit nejistotu víry v Boha.
Vsaď na Ježíše Krista. Vsaď na jeho smrt, která se chce stát tvým životem. Vsaď
na jednoduché, ale všeobsáhlé heslo tohoto Boha Dítěte, jak je v dnešní noci hlásají
andělské hlasy a přijmi je i ty za svůj životní program: Sláva Bohu na výsostech
Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. V tom je vše pro toho, kdo to pochopí.
Kdo můžeš pochopit, pochop.
SVĚTLO V TEMNÉ NOCI

Všimli jste si už, že největší tajemství křesťanské víry slavíme v noci? Ve
vánoční noci slavíme narození Božího Syna, našeho Spasitele Ježíše. V noci před
jeho utrpením a smrtí slavíme Poslední večeři. Při umírání Pána Ježíše na kříži se
slunce zatmělo a den se proměnil v noc. V noci před velikonočním úsvitem slavíme
Vzkříšení našeho Pána. Bůh přichází nenápadně. Když přicházejí mocní páni světa
na státnické návštěvy, děje se tak s velikou a hlučnou slávou. Bůh, všemohoucí
Pán, přichází tiše, nenápadně a skromně. Mocní světa o jeho příchodu nic nevědí. I
dnes je to tak. Je hluk předvánoční reklamy, ale není v tom Bůh. Je zmatek
předvánočního shonu, ale není v tom Bůh, a hanliví lidé prohlašují: „Není Bůh,
není vůbec žádný Bůh! A když není Bůh, proč mít ohled na druhé?“ a žijí
bezohledně. Když není Bůh, není před kým se zodpovídat za své činy. A žijí
nezodpovědně. Když není Bůh, není v koho doufat, že nám odpustí naše viny, a žijí
v zoufalství a sahají si na život. O vánocích bývá nejvíc sebevražd, protože lidé ve
svaté noci stojí víc než kdy jindy tváří v tvář zející prázdnotě tam, kde měl být v
srdci Bůh.
Ale Bůh je a Bůh přichází právě v noci, tiše a nenápadně, jeho příchod je
možno zaspat. Bůh, věčný poutník, v betlémském Dítěti klepe na dvířka všech
lidských srdcí, i tvého: vpustíš ho letos, přijmeš ho, přivítáš ho? Bůh přichází v
noci, ale tam, kde je přijat, tam proměňuje temnoty v jas, dřímoty v jásavou radost:
Nejsem na životní zmatky sám. Můj přítel přichází. Se svými nezdary a vinami se
nemusím vláčet životem dál a dál. Můj Osvoboditel přichází. Nemusím hledět do
budoucna se strachem a nejistotou. Můj Ochránce přichází. A tak právem zve
všechny lidi otevřeného srdce vánoční koleda: Radujme se, veselme se, spasení
dnes stalo se.
PRVNÍ KÁZÁNÍ Z JESLIČEK
V této chvíli přichází Boží Syn i sem mezi nás. Přichází, aby i nás učil žít. Učí
nás jak tím, co bude říkat a hlásat, tak tím, co od svého narození je. Představuje se
světu jako lidské dítě: „Děťátko se nám narodilo, synáček je nám darován,“ tak jej
vítal už staletí dopředu prorok Izaiáš. Zadívejme se tedy v duchu dobře na toto
Dítě, abychom nepřehlédli a nepřeslechli jeho kázání. Co učí náš svět ze své první
kazatelny, z jesliček? Lidem, kteří se nemohou naučit být na sebe hodní, káže
lásku. Dítě je plod lásky, z lásky se rodí. Dítě umí lásku opětovat, dítě umí
důvěřovat otci, dítě umí žít bezstarostně v důvěře v matku. „Nebudete-li jako malé
děti, Boží království nespatříte.“ Světu, který je plný násilí, jde toto bezmocné dítě
hlásat nenásilí. S úsměvem, žertem, po dobrém dosáhneš víc než řevem, hádkou a
násilím. A trvalejší je to, co jsi dosáhl po dobrém, než to, co sis vynutil. Dítě
nemůže nikoho nutit, jen zve svým důvěřivým úsměvem.

Člověku, který se honí za slávou a ctižádostí, káže skromnost. Nic mu nevadí,
že je mocní a bohatí nepřijali do své společnosti ve městě. Spokojeně si vrní ve
chlévě, ve společnosti dobráka volka a hodných pastýřů. Zde najdou povzbuzení
všichni lidští psanci, exulanti, všichni, kteří nemohou žít, pracovat, kde by chtěli a
dobře uměli. I chlév lze naplnit Boží pohodou. Dobře se dnes dívejme, abychom
uslyšeli, co káže Boží dítě v jeslích každému z nás: že to, co zůstává konečnou
hodnotou života, je láska, kolik lásky jsme přijali a rozdali? Že ne ctižádost, ale
ochota sloužit je základem pokojné mysli, spokojeného života. Že ne násilí, ale
dobrota srdce je největší lidskou silou. Že ne zpupný zevnějšek a křiklounství, ale
vnitřní hodnoty nakonec rozhodují. Že je zbytečné čekat, až se svět obrátí, ale že je
nutné, abychom se obrátili sami, je tu totiž naděje, že když my budeme dobří, pak
ostatní kolem nás snad budou méně zlí.
Že by bylo pro nás marné, kdyby se Pán Ježíš v Betlémě tisíckrát narodil, ale
v naší duši kdyby se nenarodil. A tak vám přeji, abyste letos kázání Božího Dítěte v
jeslích uslyšeli, abyste mu porozuměli, abyste se nad ním zaradovali a vnášeli do
svého každodenního života. A teď místo k Betlému, pospěšme k oltáři, nabídněme
Ježíši svá srdce za jesličky, nabídněme i svůj domov za Betlém.
Říká se vyznání víry.
Přímluvy
Prosme Boha, abychom se dali uchvátit Boží láskou a uměli ji nést dál lidem,
kteří naši dobrotu a lásku potřebují. Modleme se:
Za všechny křesťany, aby pochopili, jak mají světu sloužit ke spravedlnosti a
míru.
Za všechny, kdo Krista odmítli a hledají spásu jinde, aby pochopili, že bez
lásky nejsou lidé lidmi, a Láska že je jedno ze jmen Boha mezi námi.
Za všechny, kdo o Kristu dosud nic nevědí, aby našli věrozvěsty s duchem
pravých apoštolů.
Za všechny, kdo této noci trpí nekřesťanským světem, za nespravedlivě
vězněné, za pronásledované pomstychtivou zlobou, za slabé, trpící násilím, za lidi
opuštěné, aby se pevně přidrželi bezmocné lásky Boží, která nakonec každé zlo
přemůže.
Vlij do srdcí našich mladých bratří touhu po kněžské službě, odvahu
poslechnout tvé volání a s vírou tě následovat.

Všemohoucí Bože, dnešní noci se Tvůj Syn rodí jako náš lidský bratr. Dej
nám, abychom se dnes i my znovu zrodili: abychom už žili jako jeho učedníci, a
přijímali tvou sílu, radost a milost skrze téhož Krista, našeho Pána. Amen.
Nebo:
V této hodině, kdy radostně slavíme narození našeho Spasitele, obraťme se na
nebeského Otce s důvěrou dětí a prosme:
Mocným vladařům dej, aby uslyšeli a pochopili, co je lidstvu opravdu ku
pokoji.
Utiš hrůzy světa, aby každé dítě usínalo v bezpečí.
Ať radostná zvěst dnešní noci dostihne i srdce těch, kdo se cítí osamoceni a
opuštěni.
Buď milostivý všem vězněným a všem upoutaným na lůžko v nemocnicích.
Nás, zde přítomné, naplň pravým vánočním mírem a radostí.
Naši zemřelí ať se dnes radují v tvém království.
Vlij do srdcí našich mladých bratří touhu po kněžské službě, odvahu
poslechnout tvé volání a s vírou tě následovat.
Bože, děkujeme ti, že tvé světlo plaší temnoty noci, že plaší temnoty světa. Ať
nám stále září vstříc tvá tvář v Ježíši Kristu, našem Pánu. - Amen.
Nebo:
Na prahu této svaté noci, ve které se Bůh stal člověkem, zahrňme do svých
modliteb starosti vlastní i potřeby celého světa a volejme:
Prosme Pána za pokoj a jednotu křesťanských církví.
Za lidi, kteří hledají Boha, a za ty, kdo žijí bez víry.
Za vyznavače jiných náboženství.
Prosme Pána za pravý pokoj, mír a bezpečí na zemi.
Za svobodu, spravedlnost a blaho pro všechny národy.
Za zachování přírody a za život budoucích generací.
Prosme Pána za všechny, kdo trpí.
Za lidi nemocné, staré a slabé.
Za děti, kterým chybí láska rodičů.
Za bezdomovce a nezaměstnané, za uprchlíky a vyhnance.
Za příslušníky menšin, za lidi opovrhované a žijící na okraji společnosti.
Za opuštěné a za ty, kdo ztratili všechnu naději.

Prosme Pána za naše rodiny a přátele i za naše nepřátele.
Za naše zemřelé i za ty, na které nikdo nevzpomíná.
Prosme Pána za všechny a za všechno.
Pane, příteli lidského pokolení, skloň se k nám a zapiš tuto naši žádost do
knihy života. Neboť tys naše útočiště a síla, ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Nebo pro děti:
Obraťme se teď s důvěrou k našemu Pánu; ústy dětí ho prosme za sebe i za
všechny lidi a volejme:
Za jednotu křesťanských církví.
Prosme, aby se stále více lidí přidávalo ke křesťanství.
Prosme, aby lidé neválčili a neubližovali si; prosme za mír na celém světě.
Za bohaté státy, aby pomáhali chudým zemím.
Prosme, aby všichni lidé mluvili pravdu.
Prosme, aby lidé byli šetrní k přírodě.
Za řidiče, aby jezdili ukázněně, aby ubylo dopravních nehod.
Za zachování zdraví a života.
Prosme, abychom se k sobě všichni chovali ohleduplně.
Za děti bez domova a lidi bez práce.
Za oběti přírodních katastrof.
Za všechny, kteří nemohou být na vánoce se svými blízkými.
Prosme, aby i chudí, nemocní a trpící lidé prožívali vánoce v radosti a pokoji.
Za naši farnost a za všechny, kteří do našeho kostela přicházejí jen o vánocích.
Za to, co každému z nás teď nejvíce leží na srdci.
Za všechny lidi na celém světě a za všechno, co potřebují.
Neboť ty, Pane, jsi naše útočiště a síla; a tvá je všechna moc i sláva na věky
věků. - Amen.
MODLITBA NAD DARY
Prosíme tě, Bože, povzbuď nás, ať v předvečer velikého svátku slavíme oběť
tvého Syna s opravdovou zbožností; vždyť nám dáváš poznat, že jeho narození je
počátkem našeho vykoupení. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.
PREFACE 1. O NAROZENÍ PÁNĚ

Bůh poslal na svět svého Syna
V: Pán s vámi.
O: I s tebou.
V: Vzhůru srdce.
O: Máme je u Pána.
V: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O: Je to důstojné a spravedlivé.
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť tvé
Slovo se stalo člověkem, a skrze ně nám nově zazářilo tvé světlo a jako nikdy
předtím zjevila se tvá sláva: Když vidíme tvého narozeného Syna, vidíme tebe,
Bože neviditelný, a jsme uchváceni láskou k tobě. A proto s andělskými sbory,
které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží, a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:
Svatý, svatý, svatý…
ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ Srov. Iz 40,5
Zjeví se Hospodinova velebnost a každý tvor uzří Boží spásu.
MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ
Přijali jsme, Bože, svátost těla a krve tvého Syna a prosíme tě: ať oslavou jeho
narození načerpáme novou sílu. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

