
Štedrovečerná - vianočná domáca rodinná pobožnosť 
( vedie ju a text číta ... otec, mama, dieťa, starí rodičia...) 

 

V mene Boha Otca Syna i Ducha Svätého. Amen.  

Prečítajme si spolu slová proroka Izaiáša 9,5: „Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, na 

jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, 

Knieža pokoja!“   

Zaspievajme si pieseň z Ev. spevníka č. 30 verše 1 až 3.    

 

Pomodlime sa! 

Sláva na výsostiach Tebe, Bože, za veľké milosrdenstvo, ktoré si dokázal hriešnemu ľudskému 

pokoleniu. Ty tak miluješ svet, že si dal svojho jednorodeného Syna, aby kto verí v Neho nezahynul, 

ale mal večný život. Oslavujeme Ťa, narodený Spasiteľ, že si sa vzdal božskej slávy a prišiel si na 

tento svet. Narodil si sa v tmavej noci, aby si nás urobil synmi a dcérami svetla; zniesol si i potupu 

smrti, aby si nás zbavil večnej smrti a urobil nás účastnými svojej božskej slávy. Sláva na výsostiach 

Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Buď pokoj na celej zemi i v našej milej vlasti. Daj svoj 

pokoj do našich sŕdc. Nech zavládne pokoj v našich rodinách. Vkladáme sa do Tvojej milosti v týchto 

zložitých časoch, do Tvojej ochrany a veríme, že náš neopustíš. Daj, nech Ťa ani my neopúšťame! A 

keď raz zastaneme na prahu večnosti, daj nám pokojné skončenie a prenes nás do svojho nebeského 

pokoja, kde so všetkými vyvolenými budeme svätiť nebeské Vianoce, oslavovať Teba, požehnaného 

Pána na veky. Amen. 

 

Čítajme si z Božieho slova z Evanjelia podľa Lukáša, 2. kapitoly:    

„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.“ - Slovo nášho Boha zostáva naveky. Amen.  

 

Spoločne vyznajme vieru v trojjediného Boha slovami Apoštolského vyznania: Verím v Boha... 

 

Zaspievajme si pieseň z Ev. spevníka č. 47.   

 

Kázeň – zamyslenie nad slovom Božím 

       Vianočné evanjelium počúvame každý rok. Vždy znovu tie isté slová. „Nebojte sa, veď zvestujem 

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

ktorý je Kristus Pán“. My sa k tejto anjelskej správe aj dnes znovu vraciame, lebo vieme, že pre náš 

život je veľmi, preveľmi dôležitá. Doba, v ktorej sa narodil Pán Ježiš bola ťažká, zložitá, 

komplikovaná v mnohých ohľadoch a ľudia boli pod veľkým tlakom. Obyčajní ľudia žili ťažko a ani tí 

bohatí a silní neboli spokojní a šťastní. Mali mnoho obáv. Väčšinu z toho, ako tí ľudia žili, čím sa 

trápili si nedokážeme predstaviť. Doba, v ktorej žijeme my dnes, aktuálne je tiež veľmi zložitá, až 

taká, že sme predtým nikdy nepomysleli, že niečo podobné svet zažije. Denne prichádza odvšadiaľ 

veľa veľmi zlých správ. Kamkoľvek sa pozrieme, cítime, že už je len máločo v poriadku.  



        Vieme, čo sa deje, i čo sa stalo, ale nevieme, čo ďalej. A preto o to viac, každý z nás potrebuje 

počuť a v srdci precítiť a prežiť posolstvo radostnej zvesti Vianoc o narodenom Kristovi, ktorý je 

Spasiteľom. Slová anjelov, hoci boli adresované pastierom počas noci prvých Vianoc, tieto slová sú 

v tento večer adresované všetkým nám, nám v našich domovoch, ako sme zídení pri stole, ale i tým, 

ktorí domov nemajú, alebo domy byť nemôžu. Boh prináša zvesť povzbudenia a radosti, ktorá sa 

dotýka sveta a zároveň presahuje náš svet. Anjel hovorí: „ Nebojte sa!“ A v tom sú Vianoce tak 

vzácne sviatky, každému, kto ich prežíva aj v tej duchovnej rovine, že nám práve toto poskytujú, že 

dávajú základ pre to, aby sme stavbu svojho života posilnili, aby sme sa zbavili vnútorného strachu. 

Zo života, ale i zo smrti, z napätia, z nás samých, z budúcnosti, zo zla, ktoré nás obklopuje. Vložme sa 

do Božích rúk, svoju celú dôveru postavme na týchto slovách, ktoré majú moc! Skúsme to, v pokore.  

        Narodenie Spasiteľa v meste Dávidovom je tá základná zvesť, ktorú nám dnes predkladá Boh, 

ako jedinečný pokrm pre dušu, každého človeka. Naozaj. „všetkému ľudu“, hovorí sa v Lukášovom 

texte evanjelia, že radosť bude všetkému ľudu. Vianočné posolstvo je nadčasové i univerzálne. 

V Božom pláne bolo, aby sa dostalo ku všetkým ľuďom. Hoci je iste zaujímavé, že najskôr sa to 

dozvedeli, zdanlivo bezvýznamní, na okraji spoločnosti žijúci pastieri. Ale dozvedeli sa to aj mudrci 

od východu, múdri, zámožní ľudia, ktorí hľadali zaujímavé pravdy tohto sveta a našli hviezdu, ktorá 

ich zaviedla k Ježišovi. A v evanjeliu sa spomínajú aj starci, bohabojný muž Simeon a Anna, 

prorokyňa, ktorí dostali milosť zažiť príchod Mesiáša, vidieť Ho na vlastné oči. A títo poslední nám 

rezonujú v mysli, lebo si uvedomujeme, že tieto naše dni sú aj starých ľuďoch, ktorí sú veľmi ohrození 

a ktorí potrebujú, aj ochranu, aj milosť od Pána. Vďaka za to, ak starší bratia a sestry, naši starkí, nesú 

svedectvo viery, i pekného života, v dobrom i v zlom, nech ich Pán žehná!  

         Ako židia dúfali v zmenu, tak každý človek dúfa v zmenu svojej situácie pokiaľ je nejako ťaživá. 

Nie všetko sa vždy môže hneď a radikálne zmeniť podľa našich predstáv. Aj židovský ľud očakával 

iného Spasiteľa, teda ináč sa prejavujúceho. Aj my by sme možno niekedy chceli iného Boha, iného 

Spasiteľa, takého, ktorý urobí všetko, čo chceme a ako chceme. Ale to by nebol Boh, pravý Boh. 

Pravdou je, že my iného nepotrebujeme. On, Ježiš je „cesta i pravda i život.“ On je „ Baránok Boží, 

ktorý sníma hriechy sveta“. On je ten Mesiáš, koho ja potrebujem presne v tej situácii, v ktorej sa 

nachádzam. Kiež nás zvesť Vianoc posilní, že je tu Boh, ktorý nás miluje, ktorý nám dal seba samého, 

aby sme žili, aby sme mali život v plnosti. Je to veľmi krásne a vzácne, čo On pre nás urobil. Od nás 

sa čaká, len prijať tú Jeho ruku, starostlivú. Milujúcu, ochraňujúcu, do slávy nebies vedúcu, skrze 

Ježiša Krista, nám narodeného!  

         Bratia a sestry, my sa zvyčajne snažíme na Vianoce cez rôzne darčeky urobiť radosť ľuďom 

vôkol nás.  Verím tomu, že Pán Boh nám chcel svojím príchodom do sveta v Kristovi urobiť radosť. Je 

už len na človeku, ako túto univerzálnu a nadčasovú radosť prijme do svojho srdca a stane sa súčasťou 

jeho života. Možno je to práca na celý život, možno sa to stane cez tieto Vianoce, ktoré sú tak iné.  

         Prosme Pána Boha, aby podobné požehnanie ako dostali tí, ktorí sa s Kristom vo Vianociach 

stretli, aby sme dostali aj my a aby sme v radostnom údive objavili narodeného Ježiša. Sviatočná 

nálada, tá pravá prichádza s vianočným chválospevom: „ Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj 

ľuďom dobrej vôle.“ Amen.  

 

Premýšľajme nad slovami biblického zamyslenia a v osobnom tichu sa modlime k Pánovi.  

Po tomto modlitebnom tichu sa na záver tak pomodlime, ako nás to naučil náš Pán: „Otčenáš...“ 

 

Na záver našej domácej pobožnosti prijmime požehnanie cez slová zo 4. knihy Mojžišovej, 6. 

kapitoly, ktoré poznáme ako Áronovské požehnanie: Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa 

ochraňuje! Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! Nech obráti Hospodin 

svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!  Amen.  

Napokon  zaspievajme Bohu na chválu  pieseň z ES č. 60 – Tichá noc.  

 

Pripravil a pravú radosť Vianoc vyprosuje R. Dovala, zborový farár CZ ECAV Badín.  

 


