
JAN EEP

virvoilí mEDTTACE

Tolik nakupené tmy, vrstva na vrstvé, kolem
dokola hvézdy, kterou oblvaji lidé, 

- a ìrpro-
stÌed nóhle to malé svètélko, jako hoÌící j6dro
uprostÍed jablka. Tolik temnot a tíhy na lid-
ském srdci, od obzoru k obzoru, od zemé k
hvézd6m - a uprostÍed najednou tÍpytivf kel
nezdolatelné nadèje.
' První v6noce v dèjinich lidstva, a v srclci

kaZdého òlovéka ona tiché kaZdoroòní radost
nevykoÍeniteln6, ona noòní tma oZivenó po-
divnfm ruchem, onen zpév piichàzejici z nad.-
zemskfch d6lek.

Gloria - pax : sl6va a pokoj : nad kolika
véky, nad kolika zemémi a moÍi, nad kolika
lidskfmi srdcr zaznél tento slavnf a zî}.adnf
zpév. Vznesl se nad bojiSti a nad vézenirni,
nacl tichími cestami v polích, nad ner,1'hasí-
najici vj'hní velikfch mést; nad prùzraònfm
pohledem détí, nad àivoty hluboce zjizven!,rrli.
Nostalgick6 vzpomínka u jednéch" u clruhfch
symbolismus Èivota, sestoupivéího aà do sa-
mÍch koÌenù, ve chvíli, kdy se oblouk slunce
zaóin6 opét zvedat vfí. A pro kÌestany ono
bezmocné nemluvné v jeslích, vtélenf tsùh,
kterí-- pÌiéel vzit na sv6 ramena vinu lidského
pokolení a otevÍít mu br6nu véóné s16ry.

lfebudeme snad véem stejnè srozumitelní,
budeme-li mluvit po kÌestansku; chtéli bychom
vÉak Ìíci stejné vúem, aby udélali v svém srdci
místo této kÌehké puòící nadèji, této tiché ra-
dosti neumoÌitelné, kter6 prosakuje z nítra
temnot, prodír6 se jejich hustotou, aZ je pohltí
vÈecky.

První vónoce v déjinóch lidského pokolení.
Za panovîní císaÍe Augusta, v malé Íímské
provincii, v Zidovské zetni Palestiné. Liilské
dèjiny jsou od té chvíle rozdéleny na dvó ò6sti:
na lidstvo pÌed narozením tohoto nemluvnéte,
na lidstvo adventní a òekající, úijici ot:razen
a podobenstvím - a na lidstvo, které vidélo
lidskou tv6Í svého Boha a Vykupitele. Udólost
skrytó, kteró pro5la bez povéimnutí v nejvét5í
ò6sti svéta. Nestalo se tu noc zd6nlivé nic ;
obyvatelé Ìímského imperia, nezformované kme-
ny lrarbarù v lesích a hai.inilch na jeho okraji,
miliony lidskfch bytostí v nerozeznateinych
rozlohilc}r' Asie, pohyhující se v kruhu své po-
divné moudrosti, neznómí obyvatelé svètadílu
jeÈté neobjeveného 

- v5ichni ùili nazitiî tak,
jak usnuli veòer pÍedtím.

PÌesto vÈak probéhl té noci celÍm svètern
nepostiàitelnf otÍes, kterf se podobal jednal<
zasaté vzpomínce, jednak nejasnému tlu5ení.
Nepovéirnla si ho srdce spící, ale v duéích néko-
lika vyvolenj'ch oúila podivné prastar6 touha,
hledající lidskému osudu cesty pÍes horizont'f
pÌílié tésné, které se mu st6valy vézením. Pra-
staî6 ùízei lidského pokolení vyhnan,óho :z

Róje, odtràeného od Boha, neschopného usmí-
Ìit svou vinu ze své vlastní síly. Oni hvézd6LÌi
nebo mudrci od vfchodu, o kie{ch nóm'vy.
pravuje Evangelium, byli delegóty neklidného
svèta pohanského, zachovíwajicího pamét pra-
d6vnfch proroctví a vyhliúejicího na s"vazír:h
oblohy tajemnou trhlinu, kterou se vchiizí do
novfch svétù? do ztracené vlasti. - Jak t.o, Ze

sè rozum téchto moudrfch nevzbouÌil pÍi po'
tlívané na toto bezrnocné liclské díté? J,ak to,
úe uposlechli tajemného vnitÌního hlasu sr:)

stejnou pokorou a dùvérou, s jakou pÌijali
jucl5tí ovòóci vyzvu andélského zpévu? l{eborl
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NA DALSÍCH STRANKACH ÒÍsl.q,

Drapela: Novó generace, - Hruíka: Vzpomínka na
roróty. - Diaiiha: Advent, - Baar: Pùlnoèní v KÌenéí.
- Stifter: Vónoce. - Stieda: G. K. Chesterton umèlec. -
flanúk: Smysl kiesdanskfch vinoc. - Weirich: Yà-
noèní mír. - Zahradnííek: Koleda. - I(aillec: I(atoliekj
>> patriotismus << , - Arnbruster : Dnes róno se opèt zvedó
vítr.

. RUBRII(Y:
ROZHLEDY.
o LEP-iÍ svÉT.
STALO SE V POSLEDNÍCH TÍDNECH: I)oma, v
exilu, v Èímé a jinde ve svété,

POZNA}TKY.

JAI( TO VLASTNÉ JE? (I)otazy a oclpovèili).

zajisté pÍedstava Boha, hteri se zasnulluje s

òasem a s télem, kterf spojuje hoàství s lidst-
vím, véònost s òasnÍm béhem lidsklfch dèjin,
není pÍedstavou pÌílié schùdnou.

A vskutku, onen betlemskf chlév, ono ne-
mluvnè poloàené v jeslích, z kterfch Zerou ho-
vócLka, se stal nesrozumitelnlím znamením, kte-
rému krylo odpíróno a o které zakopli tak mnozí.
Skoro celÍch dva tisíce let lidské historie nesta-
òiio na to, aby pfcha iidského rozumu strivila
toto pohorSení ! Jako by Bùh, kterf se chce
zasnoubit s lidskfm osudem, byl mohl zvolit
jinou cestu, neú cestu bezmoci a chucloby;
jako by to nebyla jediní cesta? srovnatelnít
s BoÈí véemohoucností a s Boàí lóskou, kteró
chce nechat nedotòenu svobodu òlovéka, a
nehl6st mezí jeho l6sce !

Dva tisíce let nestaòilo na to, aby lidé pÍijali
Boha-òlovéka, aby svolili sloàit své bÌíneé na
jeho bedra, aby vzali své bÌímé na vlastní
bedra, kdyZ je s nimi nese zórovei On. Nebol
bez nèho by neunesli nic, bez nèho neunesou
nikdy nic. Bez l{ého, svého bratra, Syna Bo-
úiho, skrze néhoZ se stóvají sami syny Bo-
ùimi.

Zdi se, Ze bÌímé je téùéí, neZ bylo kdy pÌed-
tim; ù,e vrstva tmy, kter6 leúi ma na5ich srd-
cích, je vyé5í a hust5í, neà byla kdy v lidskfch
dèjinich.

Boàské díté, které se narodilo v malé zapadLé
zemi Èidovské za cisaie Augusta, musilo vz6-
pètí utíkat pÍed Z6rlivostí místního ryran.a,
kterf se b61 o svou piizeÈ' v Rímé a o své kon-
kubiny. Jeho dneéni narozeni by sotva uniklo
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pozornosti policejních org6nù zdokonalené st6t-
ní spróvy. IJték dítéte Jeúiée do Egypta byl
doprov6zen zavrai,dénitn betlemskfch nemluv-
úat. Stopa Jeúiée, Syna BoZího, je dnes zna-
menina smrtelnou úzkostí nevinnfch, kteÈí
úpèjí v ùallíicln moderních Herodesù.

Dum medium silentium tenerent ornnia, et
nox in suo cursu meilium iter haberet ,,. Zatin
co véechny véci byly pohrouZeny v hluboké
mlòení, a noc urazila polovinu svého bèhu,
pÌiélo Tvoje slovo, Pane, ze sídel królovskfch.

Synu Boùi, Kriste Jeú,îíi, ktery jsi s6m
Búh vÈemohoucí, dej, at Tè pozn6me v bez-
rnocném lidském défótku, které se dnes narodilo
v opuéténé stóji na konci naÈí vsi, na pustém
pÌedméstí, kam uZ nejede tramvaj ani auto-
bus. Hle, pÌipojujeme se k pastfÌùm, kteÍí
slldeli slavné poselství tvfch andélú, a které
jsme potkali cestou. FÌipojujeme se k rrudr-
cùm od vÍchodu, kteÌí ti pÍinóéejí své krilov-
ské dary. l{a5e ruce jsou pràzdné. I(laderne ti
k jeslím vSecko, co móme : svou úzkost, svou
kaZdodenní bídu, starost o své déri, kterfm
nynéjéí césarové hladou do úst rouhàní místo
koled.

Pane, ty jsi onen klíóek nadéje nesmrtelné,
ktel6 nepÍestóv6 puòet v naéem srdci. Nenech
jej uvadnout, Synu Boàí, kterf jsi pÌiÉel, ab;rs
z nàs uòinil své bratry, spoleòné dédice kró-
lovství Otcova. Necht víme, Ze jsi n6m blíZ
v této chvíli naéeho nav5tíveni, neúIí jsi byl
pastÍÍúm hetlemsl<Ím v noci svého narození.

MICKIET4/ICZ
( 1855- 1955)

Do tnoùe, o lúerént, r:Iny uétcy slouou,
d,o ttn11, u níl lírlstao bad(t, oe ztípasu,
by mohl,o blóée k sobé strknout Krd,su,
Bùh apusti,l aelltou skd,lu gra,n,itouou.

A mraéna, ktera ku u,lchortu plouou,
a ulasq,ti,ce s ruilcu zmétí, ulasù
no, Ttoutt, d,o Véónosti, stanou u àasu,
leb jeií obletuií titanouou.

Ta skd,la turòld, azrToruiící ué,4úm
md, ryzí zlcrto u hluboltém, suém nitr,u,
ji plat:ec znti, h ni, ród, bé,h iíd,í lod,é.

Neb aàdyckrl proti, mo,ie tmé a ,uztehùnt

skrdh ieji piisn,i olLraccnd k jìtru
mu a srdc'i uzbouzí tuchu o stlobodé,

Jaroslau Vrchli,cÀ4j




