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Slavnost Zjevení Páně cyklu B 

PŘIŠLI JSME OD VÝCHODU  

POKLONIT SE KRÁLI  

Evangelium (Mt 2,1-12) 

Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma 

mudrci od východu a ptali se: „Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho 

hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit." 

Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém. Svolal všechny velekněze 

a učitele Zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Řekli mu: 

„V Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno u proroka: 'A ty, Betléme v judské zemi, nejsi 

vůbec nejmenší mezi judskými předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude 

panovat mému izraelskému lidu'." 

Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta 

hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: „Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až 

ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit." Když krále vyslechli, 

vydali se na cestu. A hle - hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se 

zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou 

radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se 

mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ve snu 

dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili jinou cestou do své země. 

 

Bůh se chová nevyzpytatelně! Místo aby podle našich představ upevňoval ve 

víře svůj národ, od začátku poslání svého Syna angažuje do všeho jiné národy 

(mudrci z východu), a později dokonce lidi špatné pověsti a kolaboranty 

s okupační vládou. Bůh je prostě vždycky jiný než si ho představujeme! 

 

POROZUMĚNÍ 

Mudrci: řecky „magoi“ byli mužové znalí pohybu nebeských těles a 

astronomických úkazů; patřili k zástupcům tehdejší vědy. Přišli zřejmě 

z Babylonie, tj. z tehdejší parthské říše. 

Hvězda: celý vesmír spolupracuje na Božím plánu záchrany a je do něj 

zapojen. 

Židovský král: Herodes tuto informaci vnímal jako nástup možné konkurence 

a nebezpečí pro svou vládu. 

Herodes: Veliký (37-4 př. Kr.) nebyl původem Žid ale Idumejec, byl tedy 

chápán jako cizí vládce na trůně. Byl dosazen římským senátem, velmi 

schopný, ale zároveň krutý člověk a také velký intrikán.  
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Ulekl se: strach bez otevřenosti pro Boží milost působí zkázu. Kvůli obavám o 

trůn nechal popravit svou manželku a tři syny.  

Psáno u proroka: Micheáš 5,1 

Na cestu: vydává se na ni ten, kdo rozpoznává Boží znamení. 

Nevýslovnou radostí: setkání s Bohem přináší radost.   

Zlato, kadidlo a myrha: symbolické dary pro Ježíše, který byl božím Synem 

(kadidlo), trpěl a zemřel za nás (myrha se používala též jako mast pro 

pomazání zemřelých) a měl královskou důstojnost (zlato).  

 

POSELSTVÍ   

Dnešní svátek nazýváme Zjevením Páně. Slovo „zjevení“ se řekne latinsky 

„revelatio“, což znamená „stále znovu poodhalovat to, co je za rouškou“. 

V životě nám různé skutečnosti a události poodhalují roušku, za níž postupně 

čím dál víc objevujeme, kdo je to Bůh. To slovo také ukazuje, že Bůh i přes své 

odhalení zůstává stále tajemstvím a žádné odhalení nám zde na zemi nezjeví 

tajemství Boha celé. 

Vánoční dárky jsou hezkým obrazem malého tajemství, které se nám pod 

stromečkem v určený čas odhalí. Čím je pak takový dárek zajímavější, bohatší 

ve svých možnostech, plný významů, tím víc nás často zajímá a vracíme se 

k němu. O to více je někdy překvapivý „živý“ dárek – zvíře nám do života 

přinese lecjaká překvapení a zvraty. A postupně si možná čím dál víc 

uvědomujeme, že tím největším darem jsou pro nás ti druzí… A možná 

pochopíme i to, že tím úplně největším darem je Bůh. 

Mudrci byli ti, kteří si to uvědomovali. Vnímali znamení shůry, a protože 

ukazovalo na cestu, vydali se za ním. A jaký zázrak: Bůh se stal člověkem! 

 

VÝZVA NA TÝDEN 

V tyto dny se můžeme snažit objevovat Boží stopy v člověku. Můžeme si 

všimnout u druhých nějaké hezké vlastnosti, jednání, záměru, jaký má Bůh 

úplně s každým. Můžeme ho prosit: dej, Pane, abych viděl v těch druhých 

Tebe. Dej, abych druhé viděl stále více tak, jak je vidíš ty sám.   
 

 


