
 

                         Domáca pobožnosť na Štedrý večer (24. 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 19 

 

4. Vypočujme si  spoločne  slová starozmluvného proroctva, žalmu  a evanjelia, ako ich máme napísané v Izaiášovi 61,1-3;  

  v Žalme 2,1-4;7-8;10-12 a v Evanjeliu podľa Lukáša 2,1-14: 

 
Izaiáš 61,1-3:  „Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Poslal ma biednym hlásať radostnú zvesť, zaviazať 

                         rany tým, ktorí  sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára, vyhlásiť milostivý 

                         rok Hospodinov a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých smútiacich, aby som mohol dať smútiacim Sionu veniec namiesto 

                         popola, olej radosti namiesto smútočného rúcha; chválospev namiesto malomyseľnosti; aby ich mohli nazvať dubmi   

                        spravodlivosti, ktoré vysadil Hospodin, aby sa oslávil.“ 

Ž 2,1-4;7-8;10-12: „Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? Zoskupujú sa zemskí králi a kniežatá sa spolu radia proti  

                              Hospodinovi a Jeho Pomazanému: Spretrhajme ich okovy a zhoďme zo seba ich putá! Ten, ktorý býva  v nebesiach, sa smeje,  

                              Pán sa im vysmieva. Vyrozprávam rozhodnutie Hospodinovo: riekol mi: Ty si môj Syn; ja som Ťa dnes splodil. Žiadaj si odo  

                             mňa a dám Ti národy za dedičstvo, a končiny zeme do vlastníctva. Tak teraz, králi, zmúdrejte, dajte sa poučiť , sudcovia zeme! 

                             Slúžte Hospodinovi s bázňou a s chvením  Mu  bozkávajte nohy, aby sa nerozhneval a vy aby ste cestou nezahynuli; lebo  

                             náhle vzplanie Jeho hnev. Blahoslavení sú všetci, čo sa k Nemu utiekajú!“ 

L2,1-14: „V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. 

                Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do Judska do mesta,  

                ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola  

                v požehnanom stave. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula ho plienkami a uložila 

                v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto. A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa,  

                anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel  im povedal: Nebojte sa, veď  

                zvestujem vám veľkú  radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. 

               A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach. A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo  

               rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ 

                                                                                                                                                                                                                        AMEN. 

 

5. Na znak toho, že sme vierou prijali počuté slová starozmluvného proroctva, žalmu a evanjelia, vyznajme spoločne vieru 

     v Trojjediného Pána Boha slovami Apoštolského vyznania: 

                                                     Verím v Boha Otca všemohúceho... 

6. Pieseň ES 41 

 

7. Zamyslenie nad Božím slovom (Skutky apoštolov 4,12) 

 

                          Pomodlime sa:  „Otče náš, Ty si svetu svojho Syna dal, 

                                                       aby nezahynul, kto uverí v Neho, 

                                                       ale večný život mal... 

                                                       Za ten dar Vianoc- v tento radostný čas 

                                                       voláme: Vďaka Ti, Bože náš!“   Amen. 

 

   „A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali 

dôjsť  spasenia .“                                                                                                                                  Amen. 

 

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

 

        Dnešný deň  prežívame ako deň radosti- radosti z toho, že do tmy, v ktorom žilo a žije ľudstvo,  prišlo 

Svetlo sveta. Narodil sa Kráľ-hoci iba v maštaľke pre zvieratká-ktorý však bol, je a vždy bude  tou 

najväčšou, najvýznamnejšou  a jedinečnou osobnosťou v dejinách.V Ňom sa Boh stal človekom. V Ňom 

nám Boh ponúkol spásu.  Jeho meno je menom, ktoré delí aj dejiny sveta na dobu pred Kristom a dobu po 

Kristovi. Táto pravda platí aj v roku 2021. Nič sa na tom nezmenilo. Jedine On mohol  o sebe povedať 

slová: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“ (J8,12) 

Viac než 2 miliardy ľudí sa hlási  k tomuto Svetlu. Je to preto, lebo Ježiš je ten, ktorý ponúka  takú hĺbku 

a zmysel života, aký nemôže dať nikto iný. On je vzorom pravého a zmysluplného ľudského života. On sa 



narodil preto, aby svoj život obetoval pre záchranu všetkých, ktorí v Neho uveria. Ozaj, stalo sa tak v našich 

životoch? Je pre nás Ježiš  tým svetlom nášho života? Alebo je Ním len na jednu chvíľu či niektoré okamihy 

života? 

    Keď lekár Lukáš písal niekedy medzi rokmi 63-70 po Kristovi knihu Skutky apoštolov, zoznamoval nás 

so zázrakom  vzniku kresťanskej cirkvi. Prečo zázrakom? Lebo toto Božie dielo, tento plamienok sa 

z Jeruzalema  veľmi  silno rozhorel a oheň Kristovho evanjelia  zachvátil celý svet. Mnoho a mnoho ľudí 

prijalo Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a Pána svojho života, mnohým ľuďom úplne zmenil  ich 

život a dal mu novú hĺbku, pravdu, poznanie o sebe samom aj o svete a hriechu, ktorý je v nás  a okolo nás. 

Veď On sám to o sebe povedal: „ Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na  svet, aby som vydal 

svedectvo pravde.Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas.“ (J18,37b) 

        Slová Písma, ktoré sú naším kázňovým textom, majú veľmi silnú výpovednú hodnotu. Boli totiž 

povedané apoštolom Petrom , ktorý bol spolu s Jánom uväznený pre šírenie evanjelia a následne boli 

obidvaja vypočúvaní židovskou veľradou. Mohlo ich to stáť život. No oni milovali Ježiša Krista viac ako 

svoj život. Ako veľmi milujeme Pána Ježiša my? Ako veľmi milujeme Toho, ktorý sa pre nás narodil, ale 

aj vyrástol, obetoval   pre našu záchranu svoj život, volá nás na náročnú cestu nasledovania a ktorý  ešte 

príde? 

          Prvotná cirkev žila v očakávaní skorého návratu Pána Ježiša Krista. Žijeme týmto očakávaním aj my? 

Vnímame  všetko , čo sa okolo nás už takmer  2 roky deje ako znamenia blížiaceho sa 2.príchodu  Pána 

Ježiša ? Čítame si Božie slovo? Mnoho kresťanov sa opäť vracia k intenzívnejšiemu štúdiu poslednej 

biblickej knihy- Zjavenia Jánovho. A určite sa mnoho kresťanov modlí, aby im Pán Boh v srdci zachoval 

lásku, aby neochladli v láske k Nemu a k blížnym,lebo tej nelásky a rozdeľovania je v nás  a okolo nás 

nesmierne veľa. A ako kresťania predsa túžime zostať verní až do smrti, lebo len tak môžeme získať veniec 

života. 

        Ten, ktorého narodenie si počas týchto sviatkov  pripomíname, sa chce narodiť aj do našich životov. 

Chce zmeniť naše zmýšľanie, poznačované a ovplyvňované spôsobmi tohto sveta, ktoré neraz tak ochotne 

prijímame. Nechajme vstúpiť Jeho lásku do svojich životov, lebo len vtedy budeme schopní milovať Jeho aj 

blížnych , a to spôsobom bezvýhradnej a všetkých rovnako prijímajúcej lásky. Príjmime teda Toho, ktorý 

ako jediný môže o sebe povedať slová: „ Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie 

skrze mňa.“                                                                                                                                                Amen.   

 

Pomodlime sa: Drahý Bože, ďakujeme Ti za Tvoju lásku bez podmienok, lásku , ktorá prijíma všetkých bez  

                         rozdielu. Ďakujeme za ten najvzácmejší Dar Tvojej lásky-Pána Ježiša . Sklonil sa k nám a 

                         stal sa jedným z nás. Jeho láska išla až na golgotský kríž. Odpusť nám , prosíme, že zvlášť  

                         v týchto časoch zabúdame na Tvoju lásku a že sa Ti veľmi vzďaľujeme a vzďaľujeme sa aj 

                         jeden druhému. Prosíme Ťa, pomôž nám zachovať vieru, lásku a nádej, aby sme mohli pred  

                         Tebou obstáť.  Zmiluj sa nad nami.                                                                                Amen.                                                      
 

Teraz  sa spoločne pomodlime  modlitbu Pánovu: 

Otče náš, ktorý si v nebesiach... 

 

6. Pieseň ES 60 

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, Božou milosťou, Jeho  láskou  a pokojom naplnený Štedrý večer! 

                                          

                                                                                                                

                                                                                                                                                            S úctou Vaša  farárka 


