
                         Domáca pobožnosť na 2.slávnosť vianočnú (26. 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 52 

 

4. Vypočujme si  spoločne  slová žalmu, epištoly a evanjelia, ako ich máme napísané v Žalme 100,1-5;v  Skutkoch apoštolov 

    6,8-15;7,54-60 a v Evanjeliu podľa Matúša 23,34-39: 

Ž100,1-5:  „Zvučne plesaj Hospodinovi celá zem! S radosťou slúžte Hospodinovi, vchádzajte pred Neho s plesaním! Vedzte, že Hospodin je  

                   Boh: On učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy. Vchádzajte s vďakou do Jeho brán a s chválospevom do Jeho nádvorí;  

                  ďakujte Mu a dobrorečte Jeho menu! Lebo je dobrý Hospodin, naveky trvá Jeho milosť a Jeho vernosť z rodu na rod.“ 

Sk 6,8-15;7,54-60: „Štefan však, plný viery, milosti a moci, činil veľké znamenia a zázraky medzi ľudom. Ale povstali niektorí z takzvanej  

                                 synagógy nazvanej synagóga Libertíncov, Kyrénčan a Alexandrijčan, z Cilície a Ázie a hádali sa so Štefanom, ale nevládali  

                                odporovať múdrosti a Duchu, ktorým hovoril. Nato nastrojili mužov, ktorí žalovali: Počuli sme ho hovoriť rúhavé slová proti  

                                 Mojžišovi a proti Bohu. A pobúrili ľud, aj starších a zákonníkov, oborili sa naňho, chytili ho a viedli do rady. Tu postavili  

                                 falošných svedkov, ktorí svedčili: Tento človek neprestáva hovoriť rúhavé slová oproti tomuto svätému miestu a proti  

                                 zákonu. Lebo počuli sme ho hovoriť, že Nazaretský Ježiš zborí toto miesto a zmení poriadky, ktoré nám dal Mojžiš. A keď  

                                 všetci, ktorí boli v rade, uprene hľadeli na neho, videli jeho tvár ako tvár anjela.     

                                 Keď to počuli, zúrili v srdci a škrípali  zubami na neho. Ale on, plný Ducha Svätého, vzhliadol k nebesám, videl slávu 

                                 Božiu a Ježiša stáť na pravici Božej, i riekol: Ajhľa, vidím nebesá otvorené a Syna človeka stáť na pravici Božej. Oni však 

                                skríkli mohutným hlasom, zapchávajúc si uši, a potom sa jednomyseľne oborili na neho. Vyhnali ho z mesta a kameňovali. 

                                Svedkovia poodkladali si šaty k nohám mládenca menom Saul. A kameňovali Štefana, ktorý sa modlil: Pane Ježiši, prijmi  

                                môjho ducha! Potom pokľakol, zvolal  silným hlasom: Pane, nepočítaj im tento hriech! A len čo dopovedal, usnul.“ 

Mt 23,34-39: „Preto, hľa, posielam vám prorokov, múdrych ľudí a zákonníkov; a vy niektorých z nich zamordujete a ukrižujete, iných zbičujete  

                       vo svojich synagógach a budete ich prenasledovať z mesta do mesta, a to preto, aby prišla na vás všetka spravodlivá krv vyliata na  

                       zemi, od krvi spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, syna Barachjovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a  

                      oltárom. Veru, hovorím vám: To všetko príde na toto pokolenie. Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých,  

                      čo boli posielaní k tebe! Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako si sliepka zhromažďuje kuriatka pod krídla, a nechceli  

                       ste. Ajhľa, zanecháva sa vám dom váš pustý. Lebo hovorím vám: Neuvidíte ma odteraz až dovtedy, dokiaľ nepoviete: Požehnaný,  

                       ktorý prichádza v mene Pánovom!“                                                                                                                                      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 54 

 

7. Zamyslenie nad Božím slovom ( Druhý list Korintským 8,9 ) 

 

                          Pomodlime sa:  „ Pripravuj nás, Narodený Spasiteľu, Pane Ježiši Kriste, k žitia boju, 

                                                       -Tak ako Ty si za nás trpel, niesol kríž- 

                                                       Nech každé utrpenie vo svete, zvlášť to za vec Tvoju, 

                                                       nás s Tebou spája, k Tebe primkne blíž. “ Amen. 

 

   „ Veď znáte milosť  nášho Pána Ježiša Krista, že bohatý schudobnel pre vás, aby ste vy zbohatli Jeho 

chudobou.“                                                                                                                                          Amen. 

                                                                                                                                                                     

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

    

         Stále prežívame radosť z toho, že sa Boží Syn stal jedným z nás, že sa pre nás narodil ako Spasiteľ 

sveta. Najradšej by sme boli, aby nás o túto radosť nikto a nič neoberal . Preto nám do tej radostnej 

vianočnej správy akosi nezapadá zameranie dnešného  sviatku, ktoré hovorí o pamiatke prvého 

kresťanského mučeníka Štefana. Prečo musíme rovnými nohami vhupnúť z radosti do smútku a krutosti? 

Prečo po radosti a novom živote prichádza takáto realita a smrť?  Čo to všetko má s vianočnou zvesťou 

spoločné? 

         Spoločného to má veľa. Nielenže ľudský život prináša svoju realitu, nielenže svet, v ktorom žijeme, 

má svoju realitu, ale aj naša viera má mať svoju realitu, ktorá nás posúva od tej krásnej, až romantickej 

predstavy Vianoc do uskutočnenia viery v živote. A to uskutočnenie a napĺňanie  viery je  neraz spojené 

s mnohými obeťami, niekedy až obeťami  života, akú priniesol aj Štefan. Pre nás to bolo  niečo 



nepredstaviteľné, lebo všetky podobné informácie akoby sme brali len ako svedectvo minulosti. Lenže 

súčasnosť je taká, že vo svete je prenasledovaných 245 miliónov kresťanov. Smutná realita je teda veľmi 

aktuálna. A náš dnešný sviatok nám pred touto realitou nechce zatvárať oči. Stavia nás pred zamýšľanie sa 

nad tým, či narodený Spasiteľ je naozaj aj Pánom a Spasiteľom  života každého z nás, či pre nás znamená 

tak veľa, aby sme boli ochotní aj trpieť pre Neho? A hlavne, núti nás nezabúdať na to, že betlehemské dieťa 

vyrástlo  v dospelého muža, ktorý priniesol obeť života za nás a naše spasenie. 

              Keď apoštol Pavol vo svojom druhom liste do Korintu spomína Pána Ježiša, ktorý ako „bohatý 

schudobnel“ pre  nás, má na mysli vtelenie Pána Ježiša. Boží Syn sa vzdal všetkej slávy a všetkých svojich 

Božích práv a stal sa človekom. Stal sa dobrovoľne človekom, a to so všetkým, čo k tomu  patrí- stal sa 

Ježišom z Nazaretu. Poslúchol vôľu svojho Otca  a prijal obmedzenia ľudského života. Bol však jedinečným 

človekom, aký sa dovtedy  ani odvtedy nenarodil a ani nenarodí- bol slobodný od hriechu. Nikdy neurobil 

nič hriešne. 

           Keď apoštol Pavol písal tento list, mal pred sebou veriacich, ktorí museli zápasiť o svoju kresťanskú 

vieru. Boli obklopení modlárstvom  a zvrátenosťami korintského prostredia. Spoznali však už Ježiša Krista 

a uverili v Neho. Dokazujú to slová zo začiatku verša- „veď znáte milosť nášho Pána Ježiša Krista“. To je 

silný predpoklad. Platí aj pre nás dnes? Aký je pohľad a svedectvo našej viery, ak sa tešíme  z narodenia 

Pána Ježiša iba na Štedrý večer? Ak sa na krátky okamih tešíme z tohto aj v spoločenstve veriacich  a potom 

necháme  malého Ježiša v jasličkách v Betleheme a odídeme od Neho? Čo to svedčí o našej viere? Aké 

obete budeme ochotní pre vieru v Neho prinášať?   

        Štefan v plnej miere  pochopil a prijal  do svojho srdca a života všetko, čo pre neho Pán Ježiš vykonal. 

Objavil to úžasné bohatstvo Jeho osoby a diela. Radšej volil smrť, než by mal stratiť bohatstvo večného 

života. Pochopil nesmiernu lásku nebeského Otca a Jeho Syna, ktorej sa ani za okolností ohrozenia života 

nechcel vzdať. Boh o svojej láske a plánoch nielen hovoril, ale tú lásku aj dokázal. A toto Štefan prijal 

hlboko do svojho srdca. Nedal si to zobrať ani pod hrozbou smrti. 

       Krátko po 2. svetovej vojne kráčal otec so svojím synom ulicami jedného amerického veľkomesta. Na 

niekoľkých oknách boli prilepené strieborné hviezdy- každá hviezda predstavovala jedného syna , ktorý 

padol vo vojne. 

Odrazu sa medzi dvoma budovami zatrblietala večerná hviezda. Chlapec sa zastavil a zamyslene sa zahľadel 

na nebo. „Ocko, pozri!“ Po krátkej prestávke sa opýtal: „Aj Boh musel dať svojho Syna?“ Otec pevne zovrel 

ruku svojho dieťaťa a povedal. Áno, Boh dal svojho jediného Syna, aby mohol byť zachránený každý, kto 

v Neho verí a mohol tak dostať večný život.“ 

Boh poslal svojho Syna do nášho sveta, aby zomrel na golgotskom kríži z lásky k nám ľuďom. Táto veľká 

láska platila aj pre Štefana a platí aj pre nás. 

                                                                                                                                                                Amen.                                                                                                                                                                                 

Pomodlime sa: Drahý Bože, ďakujeme Ti za Tvoju nesmiernu milosť a lásku, ktorou si nás vo svojom  

                         Synovi obdaroval. Ďakujeme Ti za dar spasenia, ktoré nám v Ňom a skrze Neho ponúkaš. 

                         Ďakujeme aj za príklad lásky a viery u Štefana. Zostal Ti verný až do smrti. Pomôž aj nám,  

                         aby sme zostali verní. Nevieme, čo nás čaká, akej skúške môže raz byť vystavená naša viera. 

                          No vieme, že Ty si našou istotou, o ktorú sa môžeme opierať a s ktorou vo všetkom  

                         môžeme obstáť. Len nech Ti zostaneme verní my. Za Tvoju vernosť Ti ďakujeme.  Amen.                                          
Teraz  sa spoločne pomodlime  modlitbu Pánovu: 

Otče náš, ktorý si v nebesiach... 

 

6. Pieseň ES 597 

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 požehnané prežívanie 2. slávnosti vianočnej. 

                                                                                                                                S úctou Vaša farárka 

                       


