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Taky se Vám zdá, že Vánoce utekly nějak moc rychle? Adventní přípravy, těšení a čekání jako by 

se táhly. A pak konečně přijde Štědrý den, začnou Vánoce a všechno najednou plyne mnohem 
rychleji. Sváteční dny se střídají jeden za druhým a zanedlouho jsou prázdniny pryč. Je tu nový rok 
a jde se zase do školy. Ale vánoční doba má pro nás ještě dva krásné svátky – slavnost Zjevení Páně, 
které se taky říká svátek Tří králů, a svátek Křtu Páně, kterým vánoční doba doopravdy končí. O obou 
si dnes povíme a s vánočním obdobím se tak rozloučíme. Něco z Vánoc by v nás ale mělo zůstat i po 
zbytek roku. Vědomí a radost, že Ježíšek – Boží Syn – se narodil jako lidské miminko. Přišel z nebe 
až k nám na zem, aby tu mohl být s námi. Náš Bůh není někde daleko na obláčku a z dálky nás 
nepozoruje, ale je s námi a chápe nás, protože žil náš lidský život. Ví, jaké je být malým klukem i 
jaké je dospět v dospělého muže. Rozumí lidské radosti i bolesti. A k tomu všemu nás zve, abychom 
Ho hledali, potkávali a byli Jeho přátelé. Tak pojďme a klanějme se s radostí Pánu Ježíši spolu s Třemi 
králi nejen o Vánocích, ale po celý rok! 

Vaše Majka 
 
Slavnost Zjevení Páně – svátek Tří králů 
 
Svátek Tří králů najdeme v kalendáři 6. ledna. Může se ale slavit i o nejbližší neděli – tak jako to 

máme tentokrát v našem kostele. V tento den si připomínáme příchod mudrců od východu k Ježíškovi 
do Betléma (Bible totiž přímo o králích nemluví). Pastýři na blízkých pastvinách se o narození Ježíška 
dozvěděli od andělů a mohli se přijít poklonit k jesličkám hned. Tito moudří mužové ale žili 
v dalekých krajích a neměli to ani zdaleka tak jednoduché. Ze starých prorockých knih a znamení na 
obloze zjistili, že se narodil budoucí mocný král. Úplně nová jasná hvězda jim ukazovala cestu a 
touha poklonit se Králi všech králů je vedla z cizích zemí přes hory a pouště, přes pustiny i města. 
Došli do královského paláce, ale narozené Dítě tam nenašli. A tak se nechali hvězdou vést dál, až 
nakonec přišli do obyčejné pastýřské jeskyně a našli chudé Děťátko na seně. Tohle miminko 
nevypadalo jako dítě z královského rodu. Mudrci ale pochopili, že právě tohle je ten Král, kterého 
hledali. Položili před něj vzácné dary a klaněli se mu. Bůh v podobě malého Ježíška se tak zjevil 
nejen svojí mamince Marii a jejímu muži Josefovi, nejen pastýřům z betlémských kopců, ale i 
mudrcům z úplně jiných zemí a národů. 

 
Svátek Křtu Páně 
 
Tento svátek se slaví v neděli po Třech králích (anebo následující pondělí, aby v neděli nebyly oba 

svátky najednou). Je to úplně poslední den vánoční doby. Ježíše potkáváme už dospělého, asi ve věku 
30 let. Ježíš se přidává k zástupu lidí u řeky Jordánu, kde k lidem mluvil Jan Křtitel. (Právě ten Jan – 
poslední z proroků, o kterém jsme si vyprávěli v adventu.) Jan lidi vyzýval k obrácení – mluvil o tom, 
že by lidé měli zanechat špatných zvyků, myšlenek a jednání a měli by se vrátit k Bohu a začít žít 
lépe. Lidé se od něj nechávali křtít – omýt vodou v řece – na znamení, že to myslí vážně a chtějí se 
všeho zlého zbavit. Když se takto chtěl nechat omýt i Ježíš, Jan se bránil – Ježíše znal a věděl, že 
Ježíš je Boží Syn. Ostatní lidé to ale ještě nevěděli. Přišel čas, kdy se to měli dozvědět. Jan tedy 
nakonec Ježíše také v řece pokřtil. A pak se stala zvláštní věc. Nebe se otevřelo, Duch Boží se 



 

v podobě holubice snášel na Ježíše a z nebe se ozval hlas Boha Otce, který říkal: „Toto je můj 
milovaný Syn.“ Mohlo by se zdát, že tenhle svátek nemá už s Vánocemi nic společného. Jenže tato 
událost je vlastně dokončením Vánoc. Když se Ježíšek jako miminko narodil, pravdu o tom, že je 
Božím Synem, věděla jen hrstka lidí kolem jesliček – jeho nejbližší rodina, pastýři, mudrci… Právě 
při Ježíšově křtu se tato pravda zjevuje veřejně pro všechny. Bůh se odhaluje v celé Trojici jako Otec, 
Syn a Boží Duch před celým zástupem. Od této chvíle už se lidé nemají na co vymlouvat, že Boha 
nepoznali. Bůh vystupuje ze skrytosti a přichází k lidem tak blízko, jak jen to jde – je jedním z nich. 

 
Nápady k zamyšlení, vytváření, kreslení… 
 
Podle biblického vyprávění přinesli mudrci tři dary: zlato – symbol královské vznešenosti a moci, 

kadidlo – symbol spojení s Bohem (kadidlo se už od dávných dob pálilo při modlitbách a jeho 
stoupající dým ukazoval k nebi) a myrhu – symbol lidské zranitelnosti a smrtelnosti (myrha se 
v podobě voňavé masti používala k ošetření ran a k pomazání mrtvého těla při pohřbu). 

 
Mocní, vzdělaní a bohatí králové jsou u betlémských jesliček určitým opakem chudých a prostých 

pastýřů. Ježíšek přišel na svět pro všechny – pro chudé i bohaté, pro učené i úplně nevzdělané, pro ty 
z blízka i z daleka. Každého, kdo má čisté srdce a umí mít rád, zve Ježíš k sobě. 

 
O Vánocích se snažíme jeden druhému udělat radost. Zkus si ještě udržet tuhle „vánoční náladu“ a 

najdi někoho, koho dneska nějak potěšíš (řekni mu něco hezkého, s něčím mu pomoz…). 
 
Kolem nás je spousta lidí, kteří Pána Ježíše neznají a v Boha nevěří. Popros dnes za ně v modlitbě, 

aby jim Bůh žehnal a pomáhal jim a aby k Němu našli cestu. 
 
V Bibli čteme, že Ježíš přichází na svět jako světlo, které všechno osvěcuje a žádná tma ho nemůže 

pohltit – světlo pro všechny lidi, aby už nezabloudili na svojí cestě do nebe k Bohu. I mudrce vedlo 
na jejich cestě světlo zářivé hvězdy. – Nakresli nebo vyrob hvězdu, která krásně září, a připíchni ji 
v kostele na nástěnku. 

 
 


