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PIESEŇ (EVANJELICKÝ SPEVNÍK Č. 60)
1.      

Tichá noc, svätá noc. Usnula zem celá, dvaja bdejú v Betleheme, v jasliach
Dieťa tam utešené /: tíško, spokojne spí. :/ 

2.      
 Tichá noc, svätá noc. Anjeli priniesli najprv pastierom radostnú zvesť, z nej teší

sa i dnes celý svet: /: Prišiel Spasiteľ k vám!  :/ 
3.

Tichá noc, svätá noc. V Ježiši - Dieťati Boh sa láskavo usmieva nám, anjel
zvestuje: Buď pokoj vám! /: Kristus je daný nám. :/

 MODLITBA
 Bože, tohto roku sú Vianoce iné ako si pamätáme.  Daj aby sme aj napriek

tomu vedeli vnímať radosť a nádej o záchrane zo Zlého, ktorú vianočné sviatky
svojim príbehom sprítomňujú. Naplň a formuj naše myšlienky 

a konanie vzájomnou láskavosťou a úctou. 
 

Bože, ďakujeme Ti za všetkých tých, ktorí sú nám milí a nemôžeme byť počas
týchto sviatkov spolu. Prosíme za našich blízkych a priateľov. Chráň ich! 

 
Bože, prosíme za náš svet! Prosíme a ďakujeme za tých, ktorí aj počas týchto

dní pracujú, zvlášť za ľudí v nemocniciach; za zdravých aj za chorých; za
šťastných, aj za osamelých; za starých aj za mladých; za tých, ktorí majú domov

aj za tých, ktorí ho nemajú. Prosíme za všetkých, ktorí aj v týchto chvíľach
musia žiť vo vojne, alebo trpia hladom. Za všetkých, ktorí sú ohrození násilím 

a nenávisťou. 
Prosíme zmiluj sa nad nami. Prebuď v nás všetkých novú nádej, múdrosť 

a odvahu pre vytvorenie spoločného dobrého života. 
Prosíme vypočuj všetko to, čo je ukryté v našich myšlienkach:

Otče náš, ktorý si v nebesiach,
Posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi,
tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše

viny tak, ako aj my odpúšťame našim vinníkom.
A preveď nás cez pokušenia a zbav nás Zlého, Lebo Tvoje je kráľovstvo 

i moc i sláva na veky. Amen

POŽEHNANIE
Prejdime cez tieto vianočné sviatky pod

Božím požehnaním:
Pane požehnaj a chráň nás!

Pane nech Tvoja tvár žiari cez naše dni a nech vnímame Tvoju milosť!
Pane obráť svoju tvár k nám a daruj nám Tvoj pokoj!

Amen



VSTUP
Darujte si navzájom chvíľku času. Sadnite si spolu okolo stola, zapáľte sviečku 

a pripravte si vianočnú atmosféru.  Dohodnite sa, kto bude čítať ktorú časť
bohoslužby. Ak neviete piesne spievať, tak si ich nahlas prečítajte, alebo si ich

pustite pomocou niektorej internetovej aplikácie  (www.youtube.com alebo
www.spotify.com ), alebo z cd prehrávača.

VSTUPNÁ MODLITBA
(modlitbu môžete prečítať spoločne nahlas, alebo každý potichu, alebo nahlas jeden z vás)

Láskavý Bože, dnes oslavujeme udalosť narodenia Ježiša, Tvojho Syna. Žijeme
dobu, ktorá je plná neistoty. Prosíme daj, nech nás aj v tejto chvíli sprevádza

Tvoj Duch, aby sme v duši mali pokoj, ktorý prichádza od teba  a ktorý je väčší
ako ľudský rozum. Prosíme daj, aby sme v našich myšlienkach vedeli

porozumieť nádeji, ktorá sa objavila Ježišovým narodením a aby sme vedeli 
a chceli žiť vo vzájomnej láske a úcte. Nech nás naplní skutočne vianočná

radosť. Amen

PIESEŇ (EVANJELICKÝ SPEVNÍK Č. 39)
1.      

Anjelov spev čujme krásny: narodil sa slávy Kráľ! Nesie pokoj, milosť svetu,
zmierenie v Ňom Boh nám dal. Radujú sa nebesá, či ti srdce neplesá? Slávou

zneje nebo, zem, Krista víta Betlehem. Sláv tiež, duša, Boha chváľ: 
Narodil sa slávy Kráľ! 

2.      
Prichádza k nám z nebies ríše v pravde mocný Hospodin, narodil sa pre celý

svet z čistej Panny Boží Syn; v ľudskom tele božská moc zaháňa preč smrti noc.
Emanuel, Spasiteľ, zjavil spásy večný cieľ. Slávže, duša, Boha chváľ: 

Narodil sa slávy Kráľ! 
3.      

Prichádza k nám Knieža mieru, spravodlivý mocný Kráľ, nesie darom svetlo
spásy, premáha tmu, strach i žiaľ. K nám sa biednym privinul, aby človek

nezhynul, aby hriešnik na zemi bol Ním znovuzrodený. Slávže, duša, Boha
chváľ: Narodil sa slávy kráľ!

ČÍTANIE Z BIBLIE
Podľa textu z Evanjelia podľa Matúša, 2. kapitola:

 

Keď sa za čias kráľa Herodesa Ježiš narodil v Betleheme, prišli do Jeruzalema
mudrci z východu. Hľadali nového kráľa a všetkých sa na neho pýtali. Hovorili:
„Videli sme na nebi jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť.“ Kráľ Herodes si

ich dal zavolať a dôkladne sa ich vypytoval, kedy sa im zjavila hviezda.
Nakoniec ich poslal ich do Betlehema a chcel od nich, aby  sa - ak to dieťa

nájdu – k nemu vrátili a informovali ho. Keď prišli do Betlehema našli dieťatko
s jeho matkou Máriou. Poklonili sa a odovzdali dary, čo priniesli: zlato, kadidlo

a myrhu. Keď tam nocovali, vo sne dostali pokyn, aby sa k Herodesovi
nevracali a tak sa vrátili do svojej krajiny inou cestou.

VÝKLAD TEXTU
Vianoce sú sviatky stretávania sa. Stretávajú sa rodiny a priatelia, ale a nezná-
mi ľudia. Je to čas nových vecí a nových začiatkov (...lebo existujú aj staré za-

čiatky, keď znovu robíme zase to isté, iba odznova). Niekto prichádza a niekto
odchádza. Niekto sa teší a niekto smúti. Niekto sa hnevá a niekto sa bojí.

Biblické príbehy o narodení Boha to v sebe majú tiež. Keď sa Ježiš narodil, spô-
sobilo to nový začiatok. V niektorých to vyvolalo nadšenie a nádej a schopnosť
robiť to, čo nikdy predtým nerobili. Iných to zase vystrašilo, vydesilo a rozčú-

lilo. Rozhodne to však bola udalosť, ktorá navždy ovplyvnila dejiny sveta a život
ľudí až do dnes.

Tak ako sa to napríklad stalo s tými pánmi, o ktorých rozpráva tento príbeh.
Podľa významu slova, ktorým sú označení, to boli astrológovia a veštci. Ich prá-
cou a poslaním bolo skúmať pohyb hviezd a z tohto poznania dokázali vypočí-

tať všetky významné úkazy pohybu planét, ktoré potom vykladali v súvise
s politickými, spoločenskými alebo osobnými udalosťami. Z hviezd tak vypočí-

tali aj narodenie špeciálneho kráľa a záchrancu sveta. Toho prišli hľadať a nájsť
až do mestečka Bet lechem (ako sa to číta v hebrejčine a po slovensky to zna-

mená Dom chleba), alebo ako ho označujeme my: do Betlehema. Museli prejsť
cez rôzne hranice a prekonať veľa prekážok, aby ho našli. Nebolo to vôbec

jednoduché. Medzi posledné náročné situácie patrila audiencia u kráľa
Herodesa a jeho pokyn informovať o všetkom, čo zistili. Keď našli dieťa, ktoré

hľadali, bol to zázrak.
V jeho prítomnosti neboli žiadne pravidlá pre odstup, ani zákaz návštev. A

predsa sa to udialo ako keby v uzavretej bubline. Tí, ktorí sa odvážili uveriť, boli
samí zvláštni ľudia. Nikto z dôležitých ľudí tej doby a krajiny; ani žiadna celebri-

ta si neprišla urobiť dobré meno k jasličkám so Záchrancom sveta. Dokonca
tam nie sú ani žiadni ľudia z tzv. strednej triedy. Je to stretnutie tých, ktorí

nijako nepasujú do tohto sveta. Od anjelov cez cudzincov z ďalekého východu
až po ľudí, ktorí žili na okraji spoločnosti.  A my dnes máme kvôli tomuto príbe-

hu vytvorené tradície o svetielkach na stromčeku, o dávaní si vianočných
darčekov a o spoločnom stretnutí blízkych aj cudzích ľudí.

Ježišovo narodenie spája aj rozdeľuje zároveň. Vždy znovu vytvára priestor pre
stretnutia. A možnosť pre zmenu názoru a života. Svetlo hviezdy, ktorá mudr-
cov priviedla, má schopnosť prežiariť naše životy zvnútra. Osvetľuje naše myš-

lienky, naše správanie aj naše rozhodnutia. Všetko môžeme vidieť jasnejšie.
Možno sa niekedy aj budeme hanbiť, niekedy budeme na seba hrdí - ale najmä

môžeme vidieť, čo je v živote naozaj, naozaj dôležité.
Rovnako dary, ktoré Ježiš dostáva, majú aj svoj metaforický význam. Zlato

pripomína všetky veci tohto sveta, ktoré sú pre nás dôležité. Kadidlo pripomí-
na naše túžby a myrha, masť na ošetrovanie rán a na ochranu pred rozkla-

dom, nás upozorňuje na našu zraniteľnosť a konečnosť. Mudrci v tomto
príbehu cez svoje dary ukazujú, čo prinášame do vzťahu s Bohom my ľudia.
Boh sa zviditeľňuje ako práve narodené dieťatko a my máme k dispozícii iba

naše túžby a našu krehkosť.
Na konci príbehu mudrci odchádzajú a už nikde v biblických príbehoch sa 

s nimi nestretneme. Všetky ostatné príbehy o nich sú legendy. Pre rozprávanie
o Ježišovi viac nie sú dôležití. Splnili svoju úlohu a odchádzajú zo scény. Ich

príbeh je príbehom o ceste za svetlom. O ceste hľadania niekoho, kto
nepochádza z nášho sveta. Kto ale do neho vstupuje a tým mení aj našu cestu,
spôsob ktorým premýšľame o sebe, o druhých, o tomto svete a ktorý mení aj

to, ako sa rozhodujeme a správame. A to je podstata vianočného príbehu.
Lebo vianoce sú vianocami aj keď sme zavretí v „bublinách“. Aj napriek

dobrovoľne povinnému a zodpovednému dištancu od druhých. Možno aj od
blízkych. Lebo dôležitá nie je tá vonkajšia vzdialenosť, ale vnútorná blízkosť.
Keď sa Boh stáva človekom, prekonáva vonkajšiu vzdialenosť, aby nás naučil
byť si vnútorne blízko - v tom, ako o sebe premýšľame, v tom ako sa k sebe
správame, v tom ako si prejavujeme láskavosť a dobré. A to nielen medzi

členmi rodiny a medzi priateľmi. Ale vo vzťahu ku každému, koho stretnem.


