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5. VIANOČNÉ SVIATKY
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Ročník III.



Príjemné sviatky a šťastné a veselé Vianoce! Takéto priania je 
často počuť na Vianoce. Na Vianoce si prajeme pohodu. Lásku, ktorú si na 
Vianoce prejavujeme, chápeme v prvom rade ako pohodu. Kvalita zážitku 
sa meria slzami v očiach. Od Vianoc, ba dokonca i v kostole mnohí čakajú 
emocionálny zážitok. Musíme ísť na hlbinu, ak chceme zažiť skutočnosť, 
realizmus Vianoc. Boh zjavuje svoju lásku, tu nejde o sen�mentalitu.

Zosvetštenie v súvislos� s Vianocami pociťujeme v poli�cky korektne 
chápaných Vianociach – prejavuje sa to už od samotných symbolov Vianoc 
– stromček, snehová vločka, zima. Zvyky a kultúra sa už neformujú našou 
vierou, liturgiou, ale naopak pretvárame zvyky podľa tejto zosvetštenej 
schémy: už v októbri máme vianočnú atmosféru v obchodoch, robíme 
vianočné koncerty pomaly už v novembri. A paradoxné je, že je potrebné 
v svetskom prostredí, aby bolo všetko poli�cky korektné, aby boli Vianoce 
rovnako pre veriacich kresťanov, či inovercov, či neveriacich. A tak zostaneme 
pri vločkách, stromčekoch a farebných sve�elkach. V takejto dobe nám 
pravda o človeku znie ako pokazenie Adventu či vianočnej atmosféry.



Sv. Fran�šek Assiský nám môže pomôcť znovuobjavovať realizmus 
Vianoc, on ako prvý postavil živý betlehem v Greccio a ovplyvnil tak 
prežívanie Vianoc na západe až do dnešných dní. Veľmi citlivo vnímal 
realizmus Vianoc, citlivo prežíval Ježišovu ľudskosť a obyčajnosť. Objavoval 
Ježišovo bohatstvo v jeho chudobe a obyčajnos�. V obyčajnos� Cirkvi, v 
obyčajnos� svojho chudobného života, plného utrpenia, objavil Fran�šek 
prítomnosť Boha, ktorý sa nám stal takým blízkym v Ježišovi, vtelenom 
Bohu. 

V Taliansku je dodnes kultúra jasličiek, betlehemy sa stavajú s veľkou 
kultúrnou a umeleckou bohatosťou všade, je to symbol Vianoc, prítomný 
na pracoviskách, v školách, v úradoch. Dnes sa však pod vplyvom diktatúry 
jediného myslenia a poli�ckej korektnos� začal spoločenský zápas pro� 
jasličkám – mali by sa odstrániť, aby to niekoho neurazilo.

“Slovo sa telom stalo.” Kto objaví vo viere realizmus Vianoc, ten 
bude budovať aj kresťanskú kultúru. Kresťanská kultúra, to je viera, ktorá sa 
stáva telom, viera, ktorá sa vteľuje do kultúry, umenia, spôsobov konania, 
slávenia, viera, ktorá sa premieta do života. Je potrebné, aby sa naša viera 
stávala životom, aby sa stávala kultúrou, nie ďalší povrchný sen�mentálny 
zážitok! 



Potrebujeme na Vianoce otvoriť Bohu rany nášho života! To je moc 
Vianoc. Vianočná noc má svoju moc! Otcovia Cirkvi porozumeli tomu, že na 
Vianoce sa uskutočňuje tajomná výmena. Sv. Atanáz hovorí: „Boží Syn sa 
stal človekom, aby z nás urobil Boha.“ My Bohu ponúkame - zvlášť pri svätej 
spovedi - katalóg našich hriechov, náš chorobopis, a on nám ponúka katalóg 
cnos�, liek milosrdenstva, zdravotnú kartu našich uzdravení. Áno, Vianoce 
nie sú len akousi sen�mentálnou chvíľkou. Vianočná noc má v sebe moc, 
má v sebe to, čo nazývame sviatostná sila. Na Vianoce Boh koná v srdciach 
ľudí divy milos�.

Takáto je tajomná výmena Vianoc! Na Vianoce Božie Milosrdenstvo 
dáva človeku dokonalos�, ktorých má nedostatok, uzdravuje jeho chyby a 
nedostatky. Každý z nás má pripravenú vianočnú ponuku svojho zázraku 
Vianoc. Každému z nás Ježiš opäť ponúka bohatú ponuku vianočného 
katalógu cnos�, v ktorom si každý môže nájsť tú cnosť, ktorá mu chýba a 
ktorú práve najviac potrebuje. Slávime mocné Vianoce. Ich moc spočíva v 
milos�, ktorá sa cez Eucharis�u vylieva na Cirkev. 

Ježiš aj dnes schádza z hviezd. Hľa, každý deň sa pokoruje, 
ako vtedy, keď so svojho kráľovského trónu prišiel do lona Panny. 
Každý deň sa k nám vracia v pokore. Každý deň zostupuje z lona 
Otca na oltár v rukách kňaza. A ako sa zjavoval apoštolom v pravom 
tele, tak sa nám dnes ukazuje v posvätenom chlebe.

Eucharistia je predĺžením Vtelenia. Eucharistiu máme nielen 
na Vianoce. Eucharistia je Boh s nami. Objaviť realizmus Vianoc 
znamená objaviť Eucharistiu ako blízkosť Boha ku mne. Kto dá 
Eucharistii ústredné miesto v živote, objavil realizmus Vianoc. 
Veríme v reálnu prítomnosť Bohočloveka v Eucharistii. 

Je to vrchol katolíckeho realizmu.


