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HVĚZDY, ANDĚLÉ A MY
Ani jídlo, ani pití, ani svátečně uklizený byt, ba

ani dárky nejsou schopny dát Vánocům jejich
neopakovatelnou atmosféru. Mnohokrát jsme
se o tom přesvědčili. Čekali jsme s plnými
žaludky v naklizeném pokoji, kdy se to dostaví –
a ono nic. Místo povznášející slavnostnosti jen
tíživá prázdnota. Ani vánoční hudba a pohádky
v televizi ji nerozptýlily. Tak mnoho jsme od těch
tří svátečních dnů očekávali, a tak žalostně
málo jsme dostali. Investovali jsme do nich čas,
peníze i fyzické nasazení a výsledek nás zkla-
mal. Poprvé jsme to pokládali za nedopatření.
Když se to stalo pravidlem, zahořkli jsme. Stali
jsme se vůči Vánocům cyniky. Ale cynismus
není konstruktivní počínání. Cynismus je pokus
obelhat sám sebe, devalvovat to, co nedokážu
uchopit, a snaha zbavit se výčitky, kterou kvůli
tomu cítím.

Jídlo, pití, svátečně uklizený byt, ani dárky
nestojí proti duchu Vánoc. Pro jejich naplnění je
to prostě pouze málo. Vánoce, které začínají
i končí těmito projevy, jsou jako rám bez obrazu.
I rám lze samozřejmě nějaký čas obdivovat
a těšit se jím. Čím je zdobnější – tedy dražší –
tím déle to většinou vydržíme. Nakonec však
člověk vždycky dospěje k závěru, že mít na
stěně pouze prázdný rám, je trapné. Právě
v tomto momentě se v nás něco zlomí a my na
Vánoce vnitřně rezignujeme. Z času radosti
a veselosti si tyto sváteční dny přeřadíme do
kategorie  únavných a deprimujících: Tlačenice
na tržištích, tanec kolem rozpálené trouby, stro-
jení stromečku a zabíjení kapra. Zase mě to
čeká! A nejhorší je, že se tím nic nezmění. Až to
skončí, budu jen vyprázdněnější a zase o pár
kilo těžší.

Do vánočního rámu lze vkládat různé obrazy.
Ten mistrovský ovšem vykreslili bibličtí evange-
listé Matouš a Lukáš. Zachytili na něm Josefa
s Marií, jesle a v nich dítě. Vypadá úplně stejně
jako naše děti. Liší se však od nich tím, že není
pouze lidským, ale i Božím dítětem. V Betlémě
to poznaly jenom hvězdy a andělé. Po tom, co
z tohoto betlémského dítka vyrostl jednající
muž, jsme na něm božské rysy schopni rozpo-
znat i my. Vidíme totiž, že svým jednáním nesle-
duje svůj, nýbrž náš prospěch. Tím se od nás
zásadně liší! Tato jeho jinakost nás fascinuje.
Vzpíráme se jí, současně však v hloubi nitra cítí-
me, že je to jediný nosný přístup k životu. Vrátit
Vánocům jejich neopakovatelnou atmosféru
znamená dokázat pohlédnout tímto směrem -
k lásce, která nehledá svých věcí. Otevřené
kostely nám v tom chtějí pomoci.

Emanuel Vejnar, evangelický farář

JENŽ PROROKOVÁN JE
Před dvěma tisíci lety se v starověké Palesti-

ně naplnila řada biblických proroctví o příchodu
Mesiáše (pomazaného krále), který má být
poslán k spáse (záchraně) lidstva. Měl pocházet
z královského Davidova rodu (dle Jeremiáše
23,5). Narodit se měl Panně (tak Izaiáš 7,14).
Místem jeho narození měl být Betlém (oznamo-
val Micheáš 5,2).

Tato proroctví původně v prvém slova smyslu
měla a mohla být naplněna i na jiných osobnos-
tech, ale jedinečným způsobem se naplnila na
narozeném dítěti Ježíši. Kdo si toto připomíná,
ten slaví Vánoce v jejich pravém slova smyslu.
Nejen pracovní volno, nějaký ten dárek
a pochoutka u svátečního stolu, pokud možno
s našimi příbuznými a milými.

Na Ježíši se však nesplnila jen proroctví
o jeho příchodu, ale i mnohá jiná, která nám

ukazují na jeho pravé poslání a velikost. Nezá-
leží jen na narození, ale na celém dalším životě.
On nás učil, miloval a obětoval se za nás.To vše
bylo též prorokováno a poznat to a uvěřit tomu,
a pokud možno to také prožívat, znamená mít
podíl na tom, co Ježíš přinesl. Kéž by si lidé uvě-
domili, čím nás obdaroval Ježíš – ne „Ježíšek“.

Ze spásného díla Ježíšova žije i dnešní spo-
lečnost, mnohde už odnáboženštělá, ač si to
ani neuvědomuje. Bůh dal svého jediného syna,
aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl
život věčný (tak čteme v Janově evangeliu, Jan
3,16). P. Richard Scheuch

VÁNOCE A BETLÉM 
Vánoce jsou svátkem, při kterém slavíme pře-

devším narození Ježíše Krista, syna Božího.
Zobrazení Ježíšova příchodu na svět nás prová-
zí o každých vánočních svátcích, a to v podobě
betlému, kterému v češtině říkáme též jesličky.

Tradici stavění jesliček založil roku 1223 svě-
tec František z Assisi. Přivedla ho k tomu myš-
lenka vytvoření trojrozměrného obrazu události,
která se kdysi odehrála v betlémském chlévě –
toužil prožít ten úžasný okamžik, kdy Maria
podržela na svých loktech děťátko, které bylo
Synem Božím a Spasitelem světa. Požádal se
svými přáteli papeže Honoria III. o svolení osla-
vit Vánoce novým způsobem. Postavil otevře-
nou chatku s jeslemi, vypůjčil si oslíka a vola,
aby nad nimi stáli, sehnal dva dobrovolníky, kteří
zosobnili Pannu Marii a svatého Josefa. Novo-
rozeného Ježíška však musela nahradit loutka -
nikdo živé děťátko Františkovi nepůjčil. V takto
zinscenovaném betlémě pak kněz sloužil první
vánoční půlnoční mši.

Zpočátku byly jesličky vystavovány výhradně
v chrámových interiérech. Časem kostelní jes-
ličky zabíraly plochu celého hlavního oltáře,
ozdobovaly se chvojím. V jesličkách se v průbě-
hu vánočního období měnily jednotlivé figurky
i jejich rozestavení, některé figurky byly dokon-
ce pohyblivé. Na stavbě jesliček se podíleli
architekti, kostelní malíři a freskanti, kteří vytvá-
řeli honosnou figurální scénu. Menší a mnohem
chudší jesličky nosila ve vánočním období dvoji-
ce kněží od vesnice k vesnici. Do světského
prostředí se poprvé dostaly roku 1567 v Itálii.

V Čechách se první chrámové jesličky objevi-
ly v roce 1560, a to v dominikánském kostele sv.
Klimenta. V době josefínských reforem bylo
zakázáno jesličky vystavovat v kostelích – císař
Josef II. je totiž označil za církve nedůstojné
a naivní. Jesličky si tak velmi rychle našly cestu
do venkovských chalup i městských domácnos-
tí. Lidé si jesličky postupně začali vyrábět sami,

a tak vznikla tradice tzv. lidových jesliček.
Málokterý člověk, který jesličky stavěl, viděl
Svatou zemi na vlastní oči, a tak lidové betlémy
nejvíce připomínaly rodnou ves nebo městečko.
Jedněmi z nejhorlivějších betlémářů – výrobců
betlémů u nás byli tkalci a soukeníci z chudých
horských chalup, kde vyráběli prosté jesličky ze
dřeva a papíru. Některé betlémy však byly
mechanické, se zabudovanými hracími strojky.
Jejich instalace začínala již dlouho před začát-
kem vánočních svátků, kdy betlémář snášel
postavičky a domečky z půdy do světnice, opra-
voval je a předělával. Tam, kde nebylo místo
k stavění velkého betlému, se před Vánocemi
mezi okenní tabulky nastlal mech a postavilo
několik figurek oveček. O Vánocích se k nim při-
daly postavičky Panny Marie, Josefa a Jezulát-
ka, někdy osel s volem.

Postavičky v betlémech se v průběhu vánoč-
ních svátků měnily, přidávaly i odebíraly. Jezu-
látko – Ježíšek se do jesliček kladl až o svátku
Narození Páně (Hod Boží, 25. prosince). Nad
jesličkami rozpínal křídla anděl a pastýři spě-
chali s dary k Jezulátku. Betlémové figurky byly
nejčastěji vyřezávány ze dřeva zdobeného bar-
vou nebo lakem. Zhotovovaly se však i z vosku,
často kombinovaného s dřevem a látkou. Zej-
ména v baroku byly figurky zlaceny a zdobeny
drahými kameny. Chudí lidé si postavičky vyrá-
běli z těsta, chleba nebo hlinkové masy. Figur-
kám se navlékaly šaty z látky nebo z papíru pro-
syceného klihovou vodou a sádrou.
Dvourozměrné postavičky se zhotovovaly
i z papíru nebo se malovaly na dřevěné desky,
plech či lepenku.

Svými mechanickými betlémy je i za českými
hranicemi známý Jindřichův Hradec - největším
a nejznámějším z nich je pohyblivý betlém
Tomáše Krýzy, který se skládá z 1756 figurek
a je vystaven v jindřichohradeckém muzeu. Dal-
šími proslulými jesličkami je Třebechovický Pro-
boštův betlém v Třebechovicích pod Orebem,
který je více než 100 let starý, má rozměry 7 x 3
x 2 metry a čítá 1200 figurek – od roku 1999 je
národní kulturní památkou.

Betlémy se zabývá České sdružení přátel
betlémů, které uspořádalo ve dnech 23. až 26.
září 2004 XVII. Světový kongres betlemářské
federace v Hradci Králové, jehož se zúčastnilo
420 delegátů z 16 zemí. Součástí kongresu byla
výstava betlémů české, moravské a slezské
provenience GLORIA ET PAX, která se konala
v Muzeu východních Čech v Hradci Králové od
19. září 2004 a betlémy zde vystavené můžete
vidět až do 9. ledna 2005.

V době předvánoční se výstav, na nichž jsou
k vidění skutečně unikátní betlémy, koná více.
Betlémy z různých materiálů budou vystaveny
v kostele U Sv. Kajetána a P. Marie ustavičné
pomoci v Nerudově ulici v Praze 1, a to od 13.
prosince 2004 do 6. ledna 2005. Regionální
výstava betlémů z kraje Orlických hor proběhne
ve dnech 16. 12. - 30. 12. 2004 v prostorách
domu Společenské centrum v Rychnově nad
Kněžnou. Unikátní příležitost vidět velký soukro-
mý betlém máme v Králíkách v rodině Hejtman-
ských na adrese Velké náměstí 355, Králíky.
A nezapomeňme rovněž na tradiční výstavu
betlémů ve skanzenu v Přerově nad Labem.

Až si budeme betlémy prohlížet, nebo třeba
doma i vyrábět, mějme na paměti, že to malé
děťátko, položené do jesliček, je nadějí pro
všechny věřící, a možná nejen pro ně. To je
hlavní myšlenka Vánoc, i když dnes poněkud
„překrytá“ materiálními starostmi. Ať nás všech-
ny vánočními svátky provází štěstí, radost, spo-
kojenost, láska i Boží požehnání.

Zdeňka Tichá




