
Slovo na Tři krále -  Tři vánoční hvězdy (Mt 2, 1 -2;  9 -13)   

 

Milí sestry, milí bratři, milí přátelé,  

vítám vás u slova na Tři krále a zdravím vás i v tomto Novém roce 

2021 apoštolským pozdravem: Milost Vám a pokoj od Boha Otce 

našeho a Pána Ježíše Krista. Amen  

 

Za základ své dnešní úvahy, kterou jsem nazval Tři vánoční hvězdy, 

jsem vybral několik veršů z druhé kapitoly Matoušova evangelia:   

 

• Mt  2,1 -2; 9b – 13  

1Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, 

mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: 

•  2„Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě 

jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ 

    (9b) A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před 

nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. 

•  10Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. 

•  11Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, 

klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu. 

•  12Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy 

odcestovali do své země. 



•  13Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a 

řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, 

dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“  

 

 

I. Dvě hvězdy  

Vyprávění Matoušova evangelia o klanění mudrců, které se stalo 

základem naší tříkrálové tradice, na nás působí možná poněkud 

pohádkově. Na nápad jít se poklonit narozenému králi Židů  prý 

hvězdáře z daleké východní země přivedla hvězda, jíž spatřili na 

obloze.  

Tomu by snad ještě šlo uvěřit. Zrovna letos byl před Vánoci k vidění 

na obloze podobný úkaz. Konjunkce – zdánlivé spojení dvou planet, 

jež na nebi opticky vytvořilo velikou zářící hvězdu. Něco podobného 

mohli spatřit i hvězdopravci z Východu při Ježíšově narození a vyložili 

si to jako znamení nově narozeného krále.  

Ale že by ta hvězda před nimi šla a dovedla je dokonce přímo až 

k tomu místo, kde se dítě narodilo, jako nějaká navigace v autě,  

tomu se nám úplně věřit nechce. Hvězdy se  takto nechovají -  a 

navíc: To je přece motiv, který dobře známe z pohádek. Zlatá muška 

ukáže Jiříkovi, jaká princezna je ta pravá … 



Možná šlo ale o hvězdy dvě. Jednak o tu vánoční hvězdu, „kometu“ 

jež skutečně zazářila na obloze, tehdy před dvěma tisíci lety, stejně 

jako o letošních vánocích. Ta přiměla mudrce vydat se na cestu. A pak 

je tu ještě ta druhá  -  šťastná hvězda, kterou občas smíme spatřit ve 

svých životech … Šťastná hvězda, jež bývá již znamením lepších časů. 

A právě ta přivedla mudrce od východu, až k místu, kde se Ježíš 

narodil.  

 

II. Tři dary  

Pak jsou tu ovšem ty známé dary. Zlato, kadidlo a myrha. Za prvé 

nevíme co to je a za druhé nás to -  no, když už ne uráží, tak alespoň 

udivuje. Ony vzácné dary nás totiž udivují svou nepraktičností 

v situaci, v níž byly darovány. K čemu může být právě narozenému 

dítěti a jeho rodičům zlato, kadidlo a myrha? Nehodil by se v dané 

chvíli spíš sunar, pleny a nějaký rychlý kočár?  

K čemu by zlato, kadidlo a myrha byly v pohádce, to opravdu nevíme, 

takovou pohádku by musel někdo teprve vymyslet. Ale ve skutečném 

světě a skutečném příběhu Boha a lidí, do nějž se Ježíš narodil, si 

nějaké to jejich praktické využití umíme domyslet. Zlatem by třeba 

prchající mohli uplatit celníky na hranici a dostat se do bezpečí i se 

svým dítětem.  



Nebo se na to můžeme podívat i z druhé strany  - ze strany těch 

uprchlíků. Ono se vůbec nemusíte narodit v chudých poměrech. 

Ostatně, ani Ježíšův otec Josef zřejmě úplným chudákem nebyl. 

Můžete mít majetek, dobrou práci a třeba krásný výstavný dům kdesi 

nahoře v Nazaretě. Ale když vás z něj vláda nebo válka vyžene, pak je 

vám to najednou k ničemu. Pak můžete mít s sebou i ty nejvzácnější 

dary, značkové oblečení, nejnovější chytrý telefon a 50 000 dolarů 

v kapse, ale vaši životní situaci to nějak nevylepší. Maximálně pomocí 

oněch darů zachráníte alespoň holý život …   

 

III. Třetí hvězda  

A tím se dostáváme do té nejvíc a skutečně pobuřující části 

Matoušova vánočného vyprávění. Na pokyn od anděla ve snu, prchají 

Josefem s Marií a Ježíškem do Egypta, protože Herodes se rozhodl to 

právě narozené dítě zahubit.  

Díky andělskému varování Josef s Marií i tím dítětem skutečně 

uprchnou. To je skvělé! Ale proč Bůh nevaroval i všechny ostatní  -  

matky narozených betlémských dětí? Víme proč  - protože jenom 

Ježíš je ten Vyvolený, Spasitel, čili Zachránce. Ale proč tedy 

nezachránil všechny?  

Takto se ptáme často, když slyšíme o všech hrůzách, katastrofách, 

nemocích a lidském neštěstí. Proč to Bůh dopouští? Je pochopitelné,  



že se takto ptáme. Jenže při tom tázání často zaměňujeme Boží 

dopuštění za to naše lidské…  

Ano, to všechno se opravdu děje. Lidé jsou vyháněni ze svých 

domovů, děti se rodí na studené zemi, rodiče vydávají své poslední 

úspory, jenom aby zachránili holé životy  - svoje a svých dětí. A mocní 

kují vražedné plány, aby uspokojili své ambice.  A odnáší to 

samozřejmě nevinní.  To všechno se skutečně děje. Ale jsme zatím 

my, lidé, nikoliv Bůh.  

Z Boží strany můžeme naopak v tom všem slyšet dobrou zprávu: Bůh 

se nespletl. Přišel to toho správného světa. Totiž do toho našeho,  

kde se běžně dějí i zlé a ještě horší věci.  Přišel právě v tom dítěti, co 

se narodilo Josefovi a Marii v Betlémě.  Přišel v Ježíši.  Aby v tom 

všem s námi byl. A nejenom to. Ale také,  aby nás  ze všeho zlého 

vyvedl a zachránil.  

On sám, Ježíš Kristus,  je ta vánoční hvězda, za níž můžeme jít. Šťastná 

hvězda, v jejímž světle můžeme bez obav hledět i do tohoto Nového 

roku. Ta hvězda, co již zvěstuje nový, lepší čas.  

 

Modlitba: Pane Bože, děkujeme Ti za každou chvíli, kdy smíme 

prožívat tvou blízkost. Děkujeme za každou chvíli, kterou smíme 

strávit ve společnosti blízkých lidí.  



Děkujeme za všechno světlo, které jsme od Tebe dostali a stále 

dostáváme. Děkujeme Ti, že Tvé světlo zazářilo v plnosti v Kristu Ježíši.  

Tobě se odevzdáváme i se svými stíny i s tím co jsme sami pokazili.  

Prosíme Tě, odpusť nám. Dej nám v tomto čase znova prožít radost 

z Tvé blízkosti. A vyslyš nás, když k tobě voláme jako Tvé děti: 

 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  

 

 


