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25. 12. 2021 – Vánoční příměří 

 
1. čtení: Lk 2, 1-20 
 
Píseň: NEZ460 (S354) – Už proroctví Daniele 
  
Základ kázání: Lk 2, 14 (BKR!): „Sláva na výsostech Bohu a na 

zemi pokoj, lidem dobrá vůle.“ 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

psal se rok 1914 po Kr. Lidský svět se propadl do nejhoršího 
válečného konfliktu lidských dějin do té doby. V mnoha ohledech 
však byla Velká válka, později přejmenovaná na První světovou 
válku, horší než Druhá. Poprvé byly použity zbraně hromadného 
ničení. Poprvé byly použity zbraně, které zabíjely lidi po stovkách: 
Kulomety. Poprvé byly použity plamenomety. Poprvé byly použity 
zbraně chemické. Obojí bylo později výrazně omezeno, v mnoha 
ohledech zakázáno, pro válečné použití. 

Lidstvo nikdy předtím nezažilo ani vzdáleně podobnou 
situaci. Tím hůř, když se velmi rychle Velká válka zvrhla ve válku 
zákopovou. Tedy do situace, kdy vojáci trávili týdny i měsíce 
v zákopech pár desítek metrů od svých nepřátel ve stejné situaci. V 
chladu, mrazu a dešti. V kanonádách dělostřelectva. Ve větru a 
nebezpečí smrti, pokud jen trochu vystrčí hlavu. 

Ale 25. prosince roku 1914 se stalo něco zvláštního. Něco až 
kouzelného. Až božského. Jakkoli opakování oné situace armádní 
velitelé obou znepřátelených stran poté tvrdě zakazovali. 

Protože na Vánoce prvního roku První světové války se 
z německých (!) zákopů začaly linout velmi podezřelé zvuky: Stille 
nacht, heilige nacht. Z německých zákopů se začal linout zpěv 
písně Tichá noc, svatá noc! Tak nahlas, že ji zřetelně slyšeli i jejich 
nepřátelé. Kteří odpověděli, jak se na nepřátelské vojáky sluší a 
patří: Také zpěvem. Také vánočních písní. 

Poté na sebe obě strany začaly pokřikovat: Veselé vánoce! 
Krásné svátky! Vojáci z obou stran si přáli k vánočním svátkům! 
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Ale ani to nestačilo. Pak se vojáci z obou stran vydali do tzv. 
„Země nikoho.“ Do pásma mezi zákopy. Do pásma, kam vkročit 
znamenalo obvykle okamžitou smrt. Ale tentokrát si tam 
„nepřátelští“ vojáci vyměnili… vánoční dárky! Vyměnili si jídlo, 
tabák, alkohol. Ale také knoflíky, čepice a další drobnosti. A podali 
si ruce. 

Dokonce i kanonáda dělostřelectva zcela utichla. Na 
některých místech se konaly společné bohoslužby obou 
„znepřátelených“ armád. A na některých místech si spolu, nikoli 
proti sobě, zahráli vojáci dokonce fotbalová utkání. 

Toto tzv. „Vánoční příměří“ vydrželo i během vánoční noci. 
Někde dokonce až do Nového roku. 

Příběh o fotbalových utkáních je možná jen legendou. Ostatní 
je však historickým, dokázaným faktem. Stejně jako že někteří byli 
proti tomuto příměří. Např. desátník 16. bavorské rezervy – jakýsi 
Adolf Hitler. 

Vánočního příměří První světové války se zúčastnilo zhruba 
sto tisíc vojáků obou stran. Na některých místech vojáci 
rozsvěcovali svíce. Někde přímo na vánočních stromcích. 

Zvláštní dění. O to víc, že o necelý měsíc dříve, sedmého 
prosince, prosil o příměří na Vánoce i tehdejší papež – Benedikt 
XV. Obě strany papežovy prosby jednoznačně odmítly. 

A přesto nastalo příměří. Pokoj na zemi. Uprostřed příšerné 
války. Skrze dobrou vůli mezi lidmi. Navzdory zlé vůli jiných lidí. 
Třeba i mocnějších, nadřízených – dokonce v armádě. Dodnes je 
možné na místech těchto zákopů nalézt kříže a jiné „monumenty“ 
připomínající toto Vánoční příměří. 

Příměří umožněné dobrou vůlí v lidech. Dobrou vůlí mezi 

lidmi. Vůlí, která se vzepřela zlu. Hříchu. Nepřátelství. Nenávisti. 
Zabíjení. Strachu. Přímým armádním rozkazům. Národnostním 
rozdílům. Náboženským rozdílům. Rozdílům ekonomickým, 
sociálním, věkovým. Vůlí, která se vzepřela nacionalismu. 

A tak se stal zázrak. Hrůzostrašná situace nejhorší, 
přinejlepším druhé nejhorší, války v lidských dějinách se změnila 
v oslavu Vánoc. V oslavu svátku narození Ježíše Krista. V oslavu 
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připomínky vtělení Božího Syna. Vtělení, jež bylo provázeno oním 
„gloria in excelsis Deo…“. „Sláva na výsostech Bohu, a na zemi 
pokoj, v lidech dobrá vůle.“ 

Kdepak „Bůh v nich má zalíbení.“ To si jen sebestřední lidé 
vymysleli i do biblického překladu další pohanskou sebestřednost. 
Vánoce nejsou o tom, že Bůh má v lidech zalíbení. Vánoce jsou o 
Božím působení, přinášení pokoje na zem. Na zem, která Boží 
pokoj tak velice potřebuje. Právě kvůli lidské vůli, která si hřeší 
zleva zprava. 

Vánoce jsou o dobré vůli. Která není člověku přirozená. Tím 
méně ve válce. Vánoce jsou o dobré vůli, kterou přeje Bůh lidem. O 
dobré vůli, kterou o Vánocích Bůh lidem nabízí. Jako vánoční 
dárek. Také ve svém vtělení v malém Ježíšovi. Ačkoli Lukáš si dává 
veliký pozor, aby jméno toho Spasitele, Krista Pána, nezmínil. 

Každé Vánoce přeje Bůh lidem dobrou vůli. Nabízí ji. 
Rozhazuje ji plnými hrstmi. Kdepak, že by vánoční příběh říkal 
„…na zemi pokoj lidem dobré vůle.“ To je ještě pohanštější, 
mylnější a méně podložený překlad. Teologicky pak zcela 
pomýlený. Protože v takovém případě by na zemi pokoj nebyl 
vlastně nikde. 

Tak dává dobrý smysl, že lidé chtějí také dávat vánoční dárky. 
V odpovědi na Boží dary pokoje, života, dobra, dobré vůle. 
V odpovědi na Boží dar vlastního vtělení a života v Ježíši Kristu. I 
kdyby si to i na Vánoce uvědomovala jen menšina slavících. 

Příběh Vánočního příměří roku 1914 jsem vyprávěl také 
proto, že velice odráží situaci prvních Vánoc. Rozepisoval jsem se 
o tom v Úvodníku letošního adventního Zpravodaje. Ale pozorní 
čtenáři obou vánočních biblických čtenářů stejné dobře vědí: I 
v Lukášově, mírnějším, podání, to žádná velká radost ani pohoda 
nebyla. Natožpak „vánoční pohoda.“ Právě pro Josefa, Marii a 
Ježíše. Nic z obvyklých moderních „tradic“ tam nenajdeme. I „že 
má být rodina spolu“ je trochu problém – protože přišla parta 
cizích, neznámých pastýřů. Nebo dokonce mágů od Východu. Nebo 
obě party. 
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Snad o to kouzelnější je však ten příběh Vánočního příměří. 
Snad o to více okouzlující. Ne čarující – totiž ohýbající k lidské vůli. 
Ale odrážející něco krásného z božské sféry. Připomínající Boží 
působení ve světě. Odkrývající Boží aktivní jednání v lidském 
světě. I uprostřed těch nejhorších válek. Nejhlubších nenávistí. 
Nejtupějších hloupostí. Nejsebestřednějších sobectví. A dalších, 
byť sebestrašnějších, situacích. 

Protože v každé situaci, v každém čase a na každém místě 
celého vesmíru je Bůh vždy přítomen. Tak i v každé události 
lidských dějin. I kdyby šlo o Světové války. I kdyby šlo o pandemie. 
I kdyby šlo o utrpení v hloubi lidské duše, o kterém žádný jiný 
člověk neví. A tak i o všechno mezi tím. 

A tak je v každém okamžiku lidského života přítomna Boží 
nabídka dobré vůle. Boží dar dobré vůle. Totiž vůle Boží. Tak 
nápadně zřetelná ve vánočním narození Ježíše Krista. Tak 
radikálně proměňující situaci třeba i světové války. 

Amen. 
 

Píseň: Dodatek 655 – Tichá noc 
 


