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VÁNOCE 
HISTORIE A VÝZNAM 
SVÁTKU   
 

NEJSTARŠÍM SVÁTKEM K ŘESŤANSTVÍ 
NEJSOU VÁNOCE, ALE VELIKONOCE  
O Velikonocích se slaví zmrtvýchvstání Krista, což 

je základ křesťanské víry. Křesťanská slavnost Vánoc 
dostala definitivní formu až ve 4. století, kdy nahradila 
římský svátek „nepřemožitelného Slunce“. Bylo tak 
zdůrazněno, že narození Krista je vítězstvím pravého 
světla v temnotách zla. 

 

DEN, KDY SE BŮH STAL  
MALÝM DÍTĚTEM 
Jedinečná atmosféra, kterou se dnes Vánoce 

vyznačují, se rozvinula ve středověku, díky svatému 
Františkovi z Assisi. Ten byl hluboce zamilován do 
Ježíše, Boha-s-námi. Jeho životopis vypráví, že svatý 
František „nade všechny ostatní svátky slavil Narození 
Dítěte Ježíše a nazýval svátkem svátků den, ve kterém 
se Bůh stal malým dítětem, které sálo z lidského prsu“. 
František oslavu Vánoc obohatil o krásný symbol 
jesliček…  
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VÁNOCE ZJEVUJÍ LÁSKU BOŽÍ,  
JEHO POKORU A JEHO DOBROTIVOST  
Velikonoce zaměřují naši pozornost na mocného 

Boha, který přemáhá smrt, zahajuje nový život a učí 
doufat v budoucí svět. Se svatým Františkem a jeho 
vánočními jesličkami byla naopak zdůrazněna 
bezbranná láska Boha, jeho pokora a jeho dobrotivost, 
která se v Ježíši Kristu zjevuje lidem, aby je naučila 
novému způsobu života a lásky.  

 

DÍKY VÁNOČNÍ UDÁLOSTI  
MŮŽEME BOHA OSLOVOVAT „T Y“   
Díky svatému Františkovi můžeme vnímat, že 

o Vánocích se Bůh stal opravdu Emmanuelem, 
Bohem-s-námi, od něhož nás neodděluje žádná bariéra 
a žádná dálka. V onom Dítěti se Bůh stal každému 
z nás tak blízkým, tak bližním, že jej můžeme oslovovat 
„Ty“ a navazovat s ním důvěrný vztah hlubokého citu, 
stejně jako to děláme u novorozeného dítěte.  

V onom dítěti se totiž zjevuje Bůh-láska: Bůh 
přichází bezbranný, bezmocný, protože nás nechce 
uchvátit takříkajíc z vnějšku, ale spíše má v úmyslu být 
ve svobodě člověkem přijat. Bůh se stává bezbranným 
Dítětem, aby přemohl lidskou pýchu, násilí, žádost po 
majetku. V Ježíši Bůh přijal tuto nuznou a odzbrojující 
situaci, aby nás přemohl láskou a dovedl nás k naší 
pravé identitě.  

 

ŠŤASTNÉ VÁNOCE VÁM VŠEM!  


