
                          Domáca pobožnosť na 1.slávnosť vianočnú (25. december 2021) 
 
1. Úvod 

                             V mene Boha  Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

 

2. Odriekanie 10 Božích prikázaní: 

 

 Milí domáci, aby sme si všetci  pripomenuli Boží zákon, odriekajme spoločne desať Božích  prikázaní:  Ja som  

      Hospodin, tvoj Boh ...  

 
3. Pieseň ES 31 

 

4. Vypočujme si  spoločne  slová žalmu, epištoly a evanjelia, ako ich máme napísané v Žalme 96,1-3.10-13; v Liste   

    Títovi 2,11-14  a v Evanjeliu podľa Lukáša 2,15-20: 

 
Ž96,1-3.10-13:  „Spievajte Hospodinovi novú pieseň, spievaj Hospodinovi, celá zem! Spievajte Hospodinovi, dobrorečte Jeho menu, zvestujte  

                          Jeho spásu deň čo deň!  O Jeho sláve rozprávajte medzi pohanmi, o Jeho divných skutkoch medzi všetkými národmi! Hláste  

                           medzi pohanmi, že Hospodin je Kráľom! Skutočne: upevnená je zem a nekláti sa! On spravodlivo súdi národy. Nech radujú sa  

                           nebesá a jasá zem, nech hučí more i to, čo ho napĺňa! Nech jasá pole so všetkým, čo je na ňom! Nech plesajú vtedy všetky  

                     stromy lesa pred Hospodinom! Lebo prichádza, prichádza súdiť zem. V spravodlivosti bude súdiť svet a národy vo svojej vernosti.“ 

 

Tit 2,11-14: „Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských  

                     žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a 

                    Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácny ľud, horliaci za dobré 

                    skutky. “ 

 

L2,15-20:  „ Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri: Poďme až do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil  

                    Pán. Poponáhľali sa teda a našli Máriu a Jozefa i nemluvniatko uložené v jasliach. Keď to videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané  

                    o dieťatku. A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri hovorili. Ale Mária zachovala si toto všetko a premýšľala o tom 

                    v srdci. Potom sa pastieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.“ 

                                                                                                                                                                                                                        AMEN. 

 

5. Na znak toho, že sme vierou prijali počuté slová žalmu, epištoly aj evanjelia, vyznajme spoločne vieru 

     v Trojjediného Pána Boha slovami Apoštolského vyznania: 

                                                     Verím v Boha Otca všemohúceho... 

6. Pieseň ES 47 

 

7. Zamyslenie nad Božím slovom ( Lukáš  2,10.11 ) 

 

                          Pomodlime sa:         „Narodený Spasiteľu, Pane Ježiši, 

                                                      zažeň náš strach, radosť vlievaj do sŕdc, do duší, 

                                                      aj Pokojom nás obdaruj už Tu v časnosti, 

                                                      a raz daruj nám Tam v sláve pokoj v plnosti.“  Amen. 

 

   „Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes  

      v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“                                                               Amen 

                                                                                                                                                                            

                               Milé sestry, milí bratia, milé deti , milí mladí priatelia! 

 

           V každej dobe prežívali ľudia svoje starosti, obavy, strach, ale aj radosti a nádeje. Nebola v tom iná 

doba pred Ježišovým príchodom, nie je iná doba ani dnes. Kým vtedy túžil židovský národ po príchode 

Mesiáša, po zmene ťažkého údelu národa, my dnes už toho Mesiáša a Záchrancu  dávno máme, len  Ho 

neraz berieme ako samozrejmosť, okolo ktorej prechádzame často bez povšimnutia. Ťažkosti, obavy a strach 

súčasnej doby nás nepriťahujú k Nemu, ale skôr od Neho. Svet, ľudia aj vlády sa Bohu vzďaľujú, chcú sa 

zachrániť sami, stavajú na svojich záchranných brzdách pre záchranu planéty, že sa z toho stáva až modla 

a novodobé náboženstvo. Mocní tohto sveta zabúdajú na to, že posledné slovo bude aj tak  patriť  Bohu.  

       Je zjavné, že aj súčasné náročné obdobie je a bude   impulzom pre ešte väčšie  snahy o  globálne 

riešenie  všetkých problémov, no je tiež zjavné , že to bude bez Krista, že sa bude stavať len na 

samospasiteľných snahách človeka, na tom, kam až dokáže- vo využívaní technológií pri  svojej hre na 

boha-zájsť . Vďaka však  Bohu  za každého Kristovho nasledovníka, ktorý riešenie všetkého vkladá do 

Kristových rúk, do rúk narodeného Spasiteľa a Záchrancu. Tohto Záchrancu potrebujeme, bez Neho sme 

stratení. Čím viac sa ľudstvo ako celok, ale aj človek ako jednotlivec vzďaľuje od Pána Ježiša, tým viac 



prichádzajú problémy, ktoré ľudstvo, ale aj každého človeka ničia. Všetky biblické ešte nenaplnené 

proroctvá sa naplnia, a to do poslednej bodky. 

     Aj prorocké slová o príchode Mesiáša sa naplnili pred vyše 2000 rokmi v júdskom Betleheme. Málokto 

z vtedajšieho sveta si to uvedomil. V plnom svetle sa to ukázalo až vo všetkom, čo Ježiš konal  počas 

posledných troch rokov svojho života. Všetko, čo konal, však viedlo ku Golgote, ku krížu záchrany 

hriešneho človeka. Hriech a hriešnosť  bola, je a bude stále tým najväčším problémom a ťažkosťou 

ľudského života. Ak je tento problém nesprávne riešený, ak si s ním chce človek poradiť sám , neprináša to 

záchranu , ale skazu, a to nielen v malom- najosobnejšom svete, ale aj v celej ľudskej spoločnosti. Spasiteľ 

sa predsa narodil pre našu záchranu. Prečo na to zabúdame? Keď na to zabúda a bude čoraz viac zabúdať 

svet,  nie je to prekvapujúce. Keď však na to zabúdame my, ktorí si hovoríme kresťania, je to tragédia. 

       Do všetkých našich ťažkostí , strachov a obáv zaznieva to anjelské posolstvo: „Nebojte sa, veď 

zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom 

Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“  Samotné meno Ježiš v sebe nesie správu, že prichádza Vysloboditeľ, 

Spasiteľ a Záchranca. On je tým Životom, Riešením, Slobodou ,jedinou Cestou a Východiskom pre každého 

hriešneho človeka. K Nemu sa utiekajme so všetkými svojimi strachmi a obavami, nespoliehajme sa na 

človeka, nespoliehajme sa na seba a už vôbec sa nespoliehajme na mocných tohto sveta. To je totiž 

nesprávny základ, na ktorom chceme budovať . Každý takto stavaný dom sa zrúti ako domček z karát, ako 

ten nám dobre známy dom na piesku. 

        Podnikajme radšej cesty do skúmania svojich postojov, myšlienok, slov , skutkov. Objavujme radšej 

pravdu o svojej hriešnosti a o nevyhnutnosti prijatia toho jediného Záchrancu a Riešiteľa našich problémov. 

Nebojme sa prijať tú dobrú správu od anjela, ktorú si vypočuli betlehemskí pastieri. Skúsme si zobrať 

príklad aj zo života sira Jamesa Younga Simpsona, uznávaného lekára a profesora. Bol objaviteľom 

chloroformu ako anestetika a vyvinul rôzne chirurgické nástroje. Keď sa ho raz verejne opýtali, čo bolo jeho 

najväčším objavom, poslucháči očakávali, že začne hovoriť o úspechoch v medicíne. Ale Dr. Simpson  na 

ich údiv odpovedal: „Mojím najväčším objavom bolo, keď som uznal, že som veľký hriešnik a že Ježiš 

Kristus je veľký Záchranca.“  Urobili sme tento najväčší objav aj my?                                           Amen. 

        

Pomodlime sa:  Narodený Spasiteľ, Pane náš, ďakujeme Ti, že si prišiel do nášho chorého a hriešneho  

                          sveta. Ako veľmi si bol očakávaný, ako veľmi  Ťa svet potreboval! Veľmi Ťa potrebujeme  

                           aj my dnes. Premáha nás strach , ktorý nás oberá o životné sily a ktorý nás odpútava od  

                           Teba. Odpusť nám to, prosíme. Vstupuj do životov našich rodín a buď s nami. My vieme,  

                           že Ty nás neopúšťaš, to sa len my  vzďaľujeme Tebe. Prosíme Ťa, pomôž nám urobiť ten  

                           najväčší objav  ľudského života.                                                                                  Amen.                                          
 

Teraz  sa spoločne pomodlime  modlitbu Pánovu: 

Otče náš, ktorý si v nebesiach... 

 

6. Pieseň ES 39 

7. Záverečné požehnanie  

 

 Prijmite požehnanie: 

Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás! 

Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý! 

Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj!  Amen. 

 
                                  - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . – 

 

         Milí bratia, milé sestry, milé deti, milí mladí priatelia! 

 

  Prajem Vám  požehnaný, Božím pokojom, radosťou, milosťou a Božou láskou naplnený 1. sviatok 

vianočný! 

 

                                                                                                                

                                                                                                            S úctou  

                                                                   

                                                                                                                                          Vaša  farárka 

 


