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Suspírium: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje.“ (Lk 2, 

14) Amen. 

Pieseň: Chválospev č. 185: „Anjeli spievajú: Sláva!” 

Pozdrav: „Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde.“ (Zj 1,4a) Amen. 

Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Evanjeliu podľa Jána v tretej 

kapitole v šestnástom verši nasledovne:  

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, 

nezahynul, ale mal večný život.” (Jn 3,16) Amen. 

Prosím, zaujmite si svoje miesta. 

Pieseň: Chválospev č. 379: „Sláva buď Pánu Bohu v nebi! ” 

Vzdych: „Vstaň, zasvieť, lebo prichádza tvoje svetlo a Hospodinova sláva vychádza nad 

tebou.“  (Iz 60,1) Amen. 

Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre potešenie našich 

sŕdc v tomto Vianočnom období, je zapísané v Evanjeliu podľa Lukáša v druhej kapitole 

v prvých dvadsiatych veršoch: 

Slovo Božie si vypočujte v sede. 

Lekcia:Evanjelium podľa Lukáša 2,1-20 

„V tých dňoch cisár Augustus vydal príkaz vykonať súpis ľudu na celom svete. Tento prvý 

súpis sa konal, keď v Sýrii vládol Kyrenios. A všetci sa šli dať zapísať — každý do svojho 

mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judska, do Dávidovho mesta 

Betlehema, lebo pochádzal z domu a rodu Dávida, aby sa zapísal so svojou snúbenicou 

Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým sa tam zdržiavali, nadišiel čas jej pôrodu. A 

porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo v útulku 

pre nich nebolo miesta. V tom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli na poli a strážili svoje 

stádo. Zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach. 

Ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre 

všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Toto vám 

bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ Odrazu sa s 



anjelom zjavilo množstvo nebeských zástupov, ktoré chválili Boha a volali: „Sláva Bohu na 

výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje.“ Len čo sa anjeli vrátili do neba, 

pastieri sa rozhodli: „Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa tam stalo — čo nám oznámil 

Pán.“ Poponáhľali sa a našli Máriu, Jozefa a dieťatko uložené v jasliach. Keď to uvideli, 

vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. Všetci, čo to počuli, čudovali sa tomu, čo 

im rozprávali pastieri. Ale Mária si všetky tie slová zachovala vo svojom srdci a premýšľala o 

nich. Pastieri sa potom vrátili, oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im 

bolo povedané. Keď uplynulo osem dní a bolo ho treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým 

ho anjel nazval skôr, ako bol počatý v matkinom lone.“ 

Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slova. V Duchu 

a v pravde, modlíme sa. 

Modlitba:  

Ďakujem Ti, Bože môj, že som dnes ráno mohol otvoriť dva od Teba pochádzajúce dary, 

moje dve oči a obdivovať všetko okolo seba. Vidím krásy tohto mesta a vidím svojich 

blízkych, s ktorými môžem prežiť aj tieto Vianoce. 

Prosím Ťa, Pane môj, otvor mi moje duchovné oči, aby som videl Pána Ježiša Krista, Ktorý 

nás vyviedol z tmy na svetlo. Daj, aby sme sa v tento sviatok vydali smerom k jasu hviezdy v 

myšlienkach a s vierou prijali, že v Tvojej blízkosti všetko môže byť osvietené. 

My sami predstúpujeme pred Teba, Ktorý, aj keď vidíš naše hriechy a vieš o všetkých našich 

pádoch a slabostiach, predsa Tvoja vernosť pretrváva, a vyslovuješ nevyslovené slová, ktoré 

očakávame, že budeme počuť, veď s Tebou nielen prežijeme tieto sviatky a všetky naše dni, 

ale zažijeme ich v láske a v pokoji. 

Ďakujeme, že s Tebou a pri Tebe môžeme načerpať nové sily, ktoré nás posunú vpred a 

pripravia nás na všetko, čo nás v budúcnosti čaká. 

Ty vieš, v skutočnosti prečo si nás sem dnes priviedol. Kto sa dnes vydal na cestu, aby s 

Tebou oslávil tento deň a požiadal Ťa o pomoc. Kto prichádza s vďakou, kto stojí pred Tebou 

pokojne alebo s nepokojom. Kto si vyrýva spomienky, straty a smútok a kto spomína na 

svojich stratených blízkych, pričom zabúda žiť a radovať sa s tými, ktorí žijú okolo neho. 

Duchu Svätý, prosím, príď dnes medzi nás, požehnaj našu slávnosť. Prihovor sa k nám, naplň 

nás životom, aby sme na Teba mohli hľadieť s detinskou vierou a s úplnou dôverou vložiť 

svoje životy do Tvojich rúk, Ktorý nás považuješ za svoje deti pre Tvojho jednorodeného 

Syna. V mene Pána Ježiša Krista vypočuj našu modlitbu. Amen. 



Pieseň: Chválospev č. 374:1-4: „Sláva buď Pánu Bohu na výsosti…“ 

 

Vzdych: „Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami v poznávaní Boha a Ježiša, nášho 

Pána. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť, keď sme poznali 

toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a účinnou mocou.” (2Pt1,2-3) Amen. 

 

Textus: List apoštola Pavla Títovi 2. kapitola 11.verš:  

Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia, je napísané v Liste 

apoštola Pavla Títovi v druhej kapitole v jedenástom verši nasledovne: 

„Zjavila sa totiž Božia milosť prinášajúca spásu všetkým ľuďom…” 

Toľko slov Písma Svätého. 

Milí bratia a milé sestry, vďakyvzdanie prinášajúce Vianočné kresťanské zhromaždenie 

v Pánu Ježišovi! 

Ak človek číta Vianočné evanjelium s pozorným srdcom a chápajúcou dušou, nemôže ho 

neotriasť tá skutočnosť, že Boh vykonal našu spásu. „Zjavila sa“, teda bola vydaná. Tu však 

nejde o vydanie novej knihy alebo nového periodika, na ktoré sa tak tešíme, ale toto Božie 

objavenie sa na zemi znamená pre nás celý náš súčasný a dokonca večný život.  

Božie slovo nás chce vytrhnúť z každodenného života. Ba dokonca porovnajúc s ostatnými 

sobotami, tá dnešná, nás vedie v deň narodenia Pána, dňa 25. decembra  k tomu, aby sme sa 

naozaj a patrične postarali o to vnútorné „ja“, lebo nielen vonku a okolo nás, ale aj vo vnútri 

musí byť všetko takmer dokonalé. Avšak naša duša mohla a vedela vo vnútri dobehnúť 

adventné nedele a doraziť na 1. Vianočný deň až ku Kristovi? Čo máš na duši, drahý brat 

a milá sestra? Narodenie Ježiša Krista už oslavujeme a Jeho zjavenie je najdôležitejšou 

správou pre nás. Takže vypustime všetky ostatné správy, pretože táto prepíše každú v našom 

osobnom živote. Všemohúca milosť už zavládla našim životom. A toto nariadenie sa nemení 

z týždňa na týždeň, ale platí každý deň až do skonania sveta. Ježiš vstúpil do tohto sveta: 

„zjavil sa“ a jeho objavenie má obrovský vplyv na naše životy. Tento jav nás dnes priviedol 

sem, a to nielen preto, aby sme si nato spomenuli, ale aby sme prosili Pána, aby prepísal 

stránky našich životov, našej vôle a našich vlastných plánov atramentom Ježišovej krvi, ktorý 

sa objavil, narodil sa a zomrel pre mňa, za mňa a namiesto mňa. 

Jeho zjavenia nie sú však chvíľkové. On nie je ten, kto sa náhle objaví a následne sa vytratí 

a zmizne z našich životov. Jeho svetlo zostane s nami každý deň až do skonania sveta. Naše 

vnútro otvára práve tento jas, aby sme videli milosť nášho Boha prinášajúcu spásu v tých 



najmenších veciach nášho života. Lebo ten človek, ktorý si uvedomuje prežité dni z milosti, 

má požehnané nielen Vianočné sviatky, ale každú minútu života. 

Prvým javom Božej spásonosnej milosti sú Vianoce, keď Božie slovo sa stalo telom v 

Ježišovi. Prišiel za nami a bol pripravený nás vykúpiť. Aj dnes sa pozerá do tvojej a mojej 

životnej situácie, ktorá je trpká a chradnúca. Stále nás hľadá prostredníctvom našich 

Vianočných piesní, modlitieb a Slova, hlásajúc, že existuje odpustenie, že existuje spása, že 

existuje večný život, že na ceste od jaslí ku krížu je víťazstvo, ktoré može zažiť každý 

úbožiak tejto planéty.   

Drahí bratia a milé sestry! Milosť patrí všetkým nám. A zatiaľ čo my ľudia máme tendenciu 

pri každej príležitosti stretnúť sa s milosťou, uzavrieť sa do vlastnej ulity, trpezlivý Pán stále 

hlása svoju milosť. Dvere sú pre nás otvorené a môžeme vojsť a žiť spôsobom, ktorý nás volá 

k vďačnosti za túto neobyčajnú lásku. Tým, že sa Božia spásna milosť zjavila, zahŕňa aj Boží 

zámer v dejinách spásy. Scenár, ktorý On sám napísal pre náš svet, sa začal a Jeho cieľom je, 

aby ľudia sa prinavrátili k Jeho osobe. Jediným možným spôsobom, ako ho nájsť, je práve 

zjavenie sa Ježiša Krista. On je cesta, pravda a život. Každá cesta vedúca inam má za 

následok záhubu duše i celého človeka zároveň. Kto sa nevydá hľadať Ježiša, po krátkom 

čase nachádza priepasť. 

Boh nás miluje. On sa približuje ku všetkým ľuďom a my sa k nemu môžeme priblížiť tiež. 

Radosť každého z nás bolo pripravené v betlehemských jasliach. Drahý brat! Ži teda s touto 

príležitosťou. Drahá sestra! Ži s touto milosťou, ktorá sa zjavila v Ježišovi Kristovi. Môže k 

Nemu prísť každý, kto je ochotný sa pred ním pokloniť. Váha akéhokoľvek hriechu napína 

naše najvnútornejšie bytie, avšak narodený Ježiš nie je spiaci Kristus, ktorý nás obalamúti 

svojím spánkom tichej noci, ale nás všetkých preberá zo spánku práve vlastným zjavením sa. 

Musíme sa prebudiť z podvodu zla a z jemne šepkajúceho hriechu zla. Zvodné hlasy sveta 

nech nahrádza Ježišovo slovo, v ktorom Boh zjavil svoju slávu.  

Aj keď prvé Vianoce neboli plné žiarivosti a svetla, zjavenie sa Božej spásnej milosti môže 

rozjasniť naše životy, naše rodiny a našu cirkev. A už to nie je len naša túžba po živom 

spoločenstve, ale kde sú prítomní ľudia žijúci v duchu, tam bude žiť aj cirkev z milosti. 

Prostredníctvom zjavenia sa Ježiša Krista sa cirkev môže stať cirkvou, rodina rodinou a 

dokonca jednotlivec osobou. Ľudia môžu čerpať silu zo zjavenia Božej spásonosnej milosti, 

veď „Boh nikoho neuprednostňuje.“ (Sk 10,34) Amen.  

 

 



Modlitba:  

Velebíme Ťa, Pane náš, že si sa stal človekom pre človeka. Ďakujeme Ti, že svetlo Tvojho 

zjavenia nevybledlo z pokolenia na pokolenie, ale stále z neho čerpajú všetci, ktorí prišli pred 

Tvoju tvár budovať svoje duše a upevňovať svoju vieru. 

Ďakujeme Ti, Pane, že si nielen opustil nebeskú slávu, ale aj vykúpil biedného človeka. Tým 

si ukázal všetkým ľuďom dobrej vôle spasiteľnú milosť nášho Boha v každej významnej 

udalosti vlastného života. 

Žehnáme Ti, že všetky naše slabosti, strachy, fyzické a duchovné bolesti môžeme priniesť k 

Tebe a Ty dnes preberáš ich a svojim živým Slovom ubezpečuješ nás, že Ty sa o nás postaráš. 

Obnov nás svojou vernosťou, aby sa nielen zjavilo a následne vytratilo posolstvo sviatočne 

radosti, ale aby každý deň bol sprevádzaný radosťou zo stretnutia s Tebou. 

Modlíme sa za všetkých, ktorí trávia sviatky sami. Za tých, ktorí nemajú kam ísť domov a s 

kým by sa o svoju lásku podelili. Ale modlíme sa aj za tých, ktorí žijú vo veľkej rodine a 

predsa majú osamelú a chladnú dušu. 

Ďakujeme Ti, že skrze Teba môže byť človek človekom, rodina môže byť rodinou a cirkev 

môže byť cirkvou. Vďaka našim prestretým stolom nemáme v ničom núdzu, preto prosíme o 

potrebnú dávku duchovnej výživy. Prosíme, priprav nás úprimným pokáním a vyznaním 

hriechov na svätú Večeru Pánovu.  

Prinášame Ti v modlitbách aj našich chorých, liečených bratov a ich príbuzných. Modlíme sa 

za tých, ktorí by prišli, no ich fyzické zdravie im nedovoľuje oslavovať s nami. Modlíme sa za 

duchovný rast všetkých, ktorí s nami oslavujú v duchu. Vypočuj naše modlitby v mene Pána 

Ježiša Krista. Amen. 

 

Modlitba Pánova: Otče náš... 

 

Ofera:„Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného 

darcu miluje Boh.“ (IIK 9,7)  

 

Požehnanie: Spásna milosť nášho Otca, láska Syna a sila Ducha Svätého posilňujúca vieru 

nech sú a zostávajú s nami všetkými. Amen. 

Pieseň: 374: 5: „Pane, nech Tvoje narodenie…” 

 


