
Kdy končí Vánoce? Slovo na neděli 10. ledna 2021  

 

Milé sestry, milí bratři, vážení posluchači,  

vítám Vás u slova na neděli 10. ledna -  první neděli po Zjevení Páně a 

zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost vám a pokoj od Boha 

Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Amen  

 

Za základ své dnešní úvahy na téma Kdy končí Vánoce?  Jsem zvolil 

verše z druhé kapitoly Lukášova evangelia (Lk 2, 25 -  32)  

 

25V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk 

spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý 

byl s ním. 

• 26Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří 

smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. 

• 27A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče 

přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předpisoval Zákon, 

• 28vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha: 

• 29„Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle 

svého slova, 



• 30neboť mé oči viděly tvé spasení, 

• 31které jsi připravil přede všemi národy – 

• 32světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid 

Izrael.“ 

 

I. Kdy končí Vánoce?  

Kdy končí Vánoce? Pro mě jako pro malé dítě končily vždycky 

rozbalením posledního dárku pod vánočním stromem… Obvykle to 

vnímáme tak, že Vánoce končí na Tři krále. Potom většinou již 

odstraňujeme vánoční zdobení z oken a v kotli pálíme vánoční 

stromek. Pokud jsme tedy neměli umělý … V církevním kalendáři 

končí Vánoce až začátkem února na Hromnice.  

 

II. Simeonův sen a sny naše  

A jak je to v Bibli? V Lukášově evangeliu uzavírá vánoční příběh 

vyprávění o proroku Simeonovi a prorokyni Anně. Genderově 

poněkud nekorektně zůstaneme dnes jen u Simeona.  

 Simeon byl stařec, který ale měl ještě jeden sen. Ne takový sen, jaké 

se nám zdají v noci během neklidného spánku. Ale takový sen, jaké 

nechává člověka snít jedině Pán Bůh. Simeonovi bylo Duchem svatým 



předpovězeno, že ještě než umře, spatří na vlastní oči Hospodinova 

Mesiáše.  

Také my máme sny a spoustu svých přání. Co jsme si přáli na Vánoce -  

to jsme také většinou dostali. Pokud jsme byli rozumní a přáli si 

ponožky, nové papuče nebo svetr. Naplnit taková přání nebývá těžké. 

Pak jsou ovšem věci, o nichž jsme snili ještě mnohem víc: Abychom se 

o svátcích všichni sešli. Abychom byli všichni zdraví. Aby mezi námi 

znova zavládl pokoj. Aby ten letošní, Nový rok byl lepší. Naplnit 

taková přání je však mnohem složitější.  

Stařec Simeon však netouží potom, aby mu Bůh splnil alespoň 

poslední přání. Ale očekává, že Bůh splní svoje sliby, svá zaslíbení, 

které dal svému -  Božímu lidu Izraeli.  

 

III. Radost a chvála namísto smutku  

Když rodiče přinesou Ježíše  - Jezulátko do Jeruzalémského chrámu, 

Simeon si je bere do náručí a takto chválí 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.“  

Jsou to zvláštní slova. Mohli bychom v nich slyšet i smutek. Vždyť 

Simeon doznává, že jeho životní pouť na této zemi se zvolna uzavírá. 

Ale žádný smutek v nich není.  Jenom samá radost a chvála.  



Simeon se raduje z toho, že mu bylo dopřáno na vlastní oči spatřit 

Hospodinova Mesiáše -  Krista. Ale nejde mu o splnění osobního 

přání. Raduje se z toho, že v tom malém, právě narozeném dítěti se 

splnila Boží zaslíbení daná Izraeli.  

Avšak právě tam, uprostřed Jeruzalémského chrámu, v samém středu 

židovské víry, je zároveň prvním prorokem, který veřejně oznamuje, 

že v tom dítěti přichází světlo naděje a záchrana nejenom pro Izrael, 

ale i pro celý svět.  

 

IV. Věčný svátek  

Na začátku své dnešní rozvahy jsem položil otázku Kdy končí Vánoce? 

Teď už na ní -  i díky Simeonovi -  známe odpověď.  Vánoce nekončí 

rozbalením posledního dárku pod vánočním stromem, ani dojedením 

posledního řízku ráno na Boží hod. Nekončí odzdobením domovních 

oken, ani na Tři krále, ani na Hromnice. Nekončí dokonce ani 

splněním či nesplněním našich vánočních a jiných přání. Jak pravil 

evangelický farář Dietrich Bonhoeffer, o svých posledních Vánocích 

v roce 1944, pár měsíců přes svou popravou v koncentračním táboře: 

„Bůh neplní všechna naše přání, ale všechna svá zaslíbení.“  

A tak už víme, že Vánoce nikdy nekončí. Ale zůstávají navždy. Věčným 

svátkem Božího narození mezi námi lidmi, které se událo, pro naši 

záchranu.   



Modlitba: Pane, jsi nám pramenem života, světlem, posilou i 

útočištěm, k tobě přicházíme se svými nadějemi, svými sny i vším, co 

nás tíží. U tebe si smíme odložit, u tebe se smíme vypovídat… Prosíme, 

nenech nás opuštěné. Nenech nás na pospas naší slabosti. Prosíme, 

dávej nám poznat, jak blízko nás stojíš. ( Modlitby, modlitba na 10.1.) 

A vyslyš nás, když k tobě jako tvé děti voláme: Otče náš,  

který jsi v nebesích,  

posvěť se jméno tvé,  

přijď království tvé,  

buď vůle tvá,  

jako v nebi, tak i na zemi.  

Chléb náš vezdejší dej nám dnes 

a odpusť nám naše viny  

jako i my odpouštíme našim viníkům.  

A neuveď nás v pokušení,  

ale zbav nás od zlého. 

Neboť tvé je království, i moc i sláva, na věky. Amen  

 

 

 



  

 

 


