Rimavská Sobota
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Evanje cký cirkevný zbor

Štedrovečerné služby Božie
Privítanie
Všetky cesty sveta domov sa zbiehajú, keď krásne Vianoce Tichú noc spievajú, radostné
posolstvo z Betlehema prinášajú, aby všetci ľudia v dobrej vôli žili, aby svoje srdcia
láskou naplnili, aby šťastia, zdravia plnú náruč mali, aby ich priehrštím iným rozdávali,
aby nepoznali starosti a trápenie, aby mali dosť síl dávať odpustenie, aby chutný chlebík
nikomu nechýbal, aby nikto nikdy nepocíti, že je sám.
Predspev adventný
Liturg: Rosu dajte nebesá zhora
Zbor: A oblaky nech lejú spravodlivosť
Liturg: Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo jeho rúk zvestuje obloha.
Zbor: Rosu dajte nebesá z hora a oblaky nech lejú spravodlivosť

Evanjelický spevník č. 20
1. Prichádzaš k nám, Kriste náš, ktorých srdcia dobre znáš, vieš, že mnoho
hrešíme, až sa súdu desíme.
2. Prichádzaš k nám z výsosti, nesieš slovo milosti pre hriešnikov kajúcich v Teba
dôverujúcich.
3. V ponížení prichádzaš, svetu spásu prinášaš: Dávaš ľudstvu seba sám – čo viac
ešte treba nám?!
4. Ó, príď, Kriste, príď že k nám, srdcia naše zmeň na chrám, prebývajže v nich
večne, prosíme Ťa srdečne.
Antifóna č. 10
Liturg: Bdejte každého času a modlite sa, hovorí Kristus Pán.
Zbor: Aby sme sa mohli postaviť pred Neho.
Pozdrav: Pán Boh buď s vami.
Odpoveď: I s duchom tvojím.

Kolekta:
Bože, Otče náš nebeský, ďakujeme Ti úprimne, / že sme sa my nehodní ľudia opäť dožili
radostnej pamiatky narodenia Syna Tvojho milého. // Ty sám si ráčil túto svätú noc
osvietiť svojím nebeským svetlom /a v blesku slávy ukázať ľuďom cestu spasenia a
svetlo milosti v Ježišovi Kristovi. // Prosíme Ťa pokorne, obdar nás silou viery, aby sme
Tvojho Syna s radosťou vítali a z Neho sa tešili, /tu na zemi v Jeho svetle chodili a raz
Ho aj v nebi oslavovali; //urob to všetko pre narodenie Pána Ježiša Krista, ktorý je to
pravé Svetlo /a ktorý s Tebou a so Svätým Duchom žije a kraľuje na veky vekov. //
Odpoveď: Amen, amen, amen.
Prorocký text- Izaiáš 61, 1-3
EVANJELIUM O ČASE MILOSTI

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.
Odpoveď: Slovo nášho Boha zostáva naveky.

Evanjelický spevník č. 26
1.Veselo spievajme, Bohu chválu vzdajme, veď nám Syna svojho, jednorodeného,dal
na vykúpenie a večné spasenie.
2. O Kristovi máme v Písme napísané, že sa k svetu znížil, aby nás povýšil;3 preto
slovom, činom vytrvajme pri Ňom.
3. V láske neskonalej prichádza k nám stále ako k svojim deťom v slove svojom
svätom. Otvor srdca dvere, prijmi Ho vo viere.
4. Druhý príchod bude pri poslednom súde; náš Pán spravodlivý skutky všetkých
zjaví, vovedie si verných do príbytkov večných.
5. Čakajme na Pána zvečera či zrána! Plňme Božiu vôľu v cirkvi svätej spolu, vždy
sa modlievajme, nádej v Ňom skladajme.

Žalm 2
HOSPODIN A JEHO POMAZANÝ
Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? Zoskupujú sa zemskí králi a
kniežatá sa spolu radia proti Hospodinovi a proti Jeho Pomazanému: Spretŕhajme 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 ako 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!
Odpoveď: Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému ako bola na počiatku i teraz i vždycky i
na veky vekov. Amen

Evanjelický spevník č. 52
1. Ó kresťania, poďme, radostne plesajme a postojme pri jasliach v Betleheme.
Dieťatko, ajhľa, nám sa narodilo: ó, pozdravme Ho vrúcne, ó, pozdravme Ho
vrúcne, veď pokoj, radosť, spásu nám prinieslo.
2. K nám prišiel Pán slávy, Boh a človek pravý, k nám prišiel, keď na to bol už čas
daný, z pokornej čistej vyvolenej Panny, Ó, klaňajme sa Jemu, ó, klaňajme sa
Jemu, On od Boha je Spasiteľ poslaný.
3. Ó kresťania, vstaňme, Hospodina chváľme a s anjelmi radostne zaspievajme:
Sláva buď Pánu Bohu na výsosti a ľuďom dobrej vôle a ľuďom dobrej vôle buď
pokoj v srdciach z Kristovej milosti.
Antifóna č. 11
Liturg: Nebojte sa, lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ. Sláva Bohu!
Zbor: Ktorý je Kristus Pán. Sláva Bohu.
Evanjelium pod a Lukáša 2 kapitola, verše 2-14:
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„V tých d och vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísa celý svet. Tento prvý popis bol
vtedy, ke sýrskym vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali zapísa , každý
do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do Judska do mesta

Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal
zapísa so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v po žehnanom stave. Ke tam boli,
naplnili sa dni, aby porodila. I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho
plienkami a uložila v jasliach, lebo v noc ahárni pre nich nebolo miesto. A boli v tom
kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A h a, anjel Pánov postavil
sa ved a nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa báz ou ve kou. Ale anjel im povedal:
Nebojte sa, ve zvestujem vám ve kú rados , ktorá bude všetkému udu, lebo narodil sa
vám dnes v meste Dávidovom Spasite , ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude
znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, leža v jasliach. A hne s anjelom
sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na
výsostiach Bohu a na zemi pokoj u om dobrej vôle!“

Evanjelický spevník č. 41
1. Čas radosti, veselosti nastal požehnaný, keď Spasiteľ, Vykupiteľ narodil sa z
Panny; v mestečku Betléme, v jasličkách na slame leží malé Pacholiatko na zime,
leží malé Pacholiatko na zime.
2. Čo sme všetci ľudia hriešni túžobne čakali, to anjeli pre svet celý mocne
zvestovali; a preto plesajme, spolu sa radujme, Pacholiatko – Nemluvniatko
vítajme. Pacholiatko – Nemluvniatko vítajme.
3. Spasiteľu, nebies Kráľu, Pane náš Ježiši, z čistej Panny narodený, Poklad náš
najdrahší, Kriste náš, Pane náš, skloň sa k nám ako Pán, a z milosti do radosti
uveď nás! a z milosti do radosti uveď nás!
Kázeň (počas sviatkov bude iná)
Suspírium
Ďakujeme za Vianoce v celej ich nádhere, ďakujeme, že cez ne klopeš nám na dvere.
Ďakujeme za jemné tóny Tichej noci, za radosť v slzách, čo steká po líci. Ďakujeme,
drahý Bože, že si s nami, tak ako si býval s našimi otcami, ďakujeme za lásku, ktorá
v Betleheme leží, veď to je dôkaz, že Ti na nás záleží. Amen.
Kázňový text: Evanjelium podľa Lukáša 2, 6-7
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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.
Amen

Známy slovenský spevák Miroslav Žbirka má svoju prvú vlastnú vianočnú pieseň, ktorú
nám dnes zaspieval Dávid Jendrušák a ktorej text by som vám ešte raz prečítal.
„Opäť sú tu Vianoce, verí len ten, čo chce,
čakám v náručí zím, opäť sú tu Vianoce. Melódie o prímerí každý neuverí,
hľadám v údolí mín melódie o prímerí. Dá nám nádej, viem, Boh je vraj láska,
najkrajšia z tém, kým tú pieseň hrám, šíri sa svetlo do všetkých strán.“
Opäť sú tu po roku Vianoce, ktoré nám prinášajú posolstvo lásky, pokoja, a radosti,
no predovšetkým posolstvo záchrany pre hriešneho človeka, ktorú Boh kladie do
betlehemských jaslí. Miro Žbirka túto skutočnosť veľmi krásne vyjadril vo svojej piesni
slovami: „hľadám v údolí mín melódie o prímerí.“ Tento náš svet je skutočne akýmsi
údolím mín. Neraz vnímame vôkol seba mínové pole mnohej nenávisti, arogancie,
nezáujmu o človeka, korupcie a egoizmu, ktorý sa prejavuje v rôznych formách a
podobách v tomto svete. Kdekoľvek človek stupí, tak má obavu, či mu niečo nevybuchne
pod nohami. Ale ako spieva Miro Žbirka, tak Vianoce nám prinášajú nádej, že to mínové
pole, ktoré spôsobuje ľudský hriech, sa dá zmeniť. Máme nádej, ktorá k nám prichádza v
Ježišovi Kristovi. V Ňom do tohto sveta zostúpila dokonalá láska, ktorá pre našu
záchranu kráča v ústrety krížu. A to je tá melódia o prímerí, ktorá doznieva na Veľký
piatok. To je tá najkrajšia téma, o akej môžeme hovoriť. Boh v betlehemskom dieťati sa
chce s nami zmieriť, a preto do jaslí kladie dokonalú lásku, ktorá za mňa a za teba kráča
na drevo kríža.
Ak túto skutočnosť prijmeme do svojho života, tak v piesni sa ďalej spieva, že
svetlo tejto lásky sa šíri do všetkých strán. Ale v úvode svojej piesne poukazuje Žbirka na
to, že nie všetci tomu veria. No my však ako kresťania musíme k tomu dodať, že je to
práve viera v narodeného Božieho Syna, ktorá dokáže meniť náš život z údolia mín na
údolie lásky, pokoja a radosti. Táto zmena spočíva v tom, že človek prestane byť človeku
vlkom, prestane vytvárať údolie mín, ktoré ničí medziľudské vzťahy a tým ničí aj vzťah s
Bohom. A tak kardinálna výpoveď tejto piesne je: Veríš, že Boh je láska a prináša Ti
zmierenie prostredníctvom Vianoc? Veríš tej nádhernej vianočnej zvesti? Viera je teda
pre nás dôležitá. Viera robí Vianoce Vianocami. A my sme svedkami, že nie každý verí,
ako sa to konštatuje aj v piesni, a preto vo svete naďalej vnímame rôzne mínové polia,
ktoré nás ničia a ktoré prinášajú do života človeka nepokoj, pretože nepoznali lásku,
ktorú Boh kladie do betlehemských jaslí.
Opäť sú tu Vianoce. Opäť k nám znie tá radostná zvesť o Božej láske. Opäť sú tu
Vianoce, ktoré nás svojou zvesťou chcú vyrušiť zo zabehaného spôsobu života. Možno sa
niekto teší, že poruší svoju diétu, pretože vianočnému menu sa nedá odolať. Tešíme sa
tomu, že ako rodina sa opäť stretneme pri jednom stole, no a tešíme sa samozrejme aj na
darčeky.
Vianoce prichádzajú k nám s určitým vyrušením. No i každodenný život nám
prináša rôzne vyrušenia. Len čo predáte detskú postieľku – prekvapenie! Ďalšie dieťa sa

pýta na svet. Keď ste pripravení odísť do dôchodku – prekvapenie! Vtedy vás najviac
potrebujú v práci. A keď si myslíte, že ste svoje plány vo firme, v ktorej pracujete,
dotiahli do úspešného konca, a tak ste jej pomohli dostať sa do lepšej finančnej kondície
– prekvapenie! Vtedy vás prepustia. Niekoho niekde v dobrej viere pozvete –
prekvapenie! Vynadá vám. Vyrušenia môžu v nás vyvolávať strach a úzkosť. Niekedy nás
oberajú o spánok a radosť zo života. Niekto nám v noci klope na dvere a chce nocľah, ale
my predsa spíme a okrem toho nemáme voľnú ani jednu posteľ. Nemáme ani jedno
miesto, aby sme mohli prichýliť putujúcich pocestných z Nazareta. A kto si nás vôbec
dovolil vyrušiť v tento neskorý večer? Pod našou strechou už niet miesta.
Ani ja nemám rád podobné vyrušenia, keď policajti o druhej ráno stoja pred farou
a chcú, aby som im išiel otvoriť drevený artikulárny kostol, pretože bol spustený
poplach. Vtedy by som tú kunu, ktorá sa špacíruje v túto nočnú hodinu, najradšej roztrhol
v zuboch.
Vyrušenia nemáme radi. Zvlášť, keď je potrebné v noci vstávať z postele, a tak
prerušiť pekné snívanie. Kto to v takom čase môže klopať na naše dvere? Veď sú tu
predsa Vianoce, každý má sedieť doma so svojimi blízkymi, a nie chodiť z dom do dom a
otravovať niekoho. Ale toto nebol výmysel dotyčných ľudí. Veď predsa cisár Augustus
nariadil popísať celý svet. Okrem toho v Zjavení Jánovom čítame: „Hľa, stojím pri
dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem
stolovať s ním a on so mnou (Zj 3,20).“
Opäť sú tu Vianoce, ktoré nás chcú vyrušiť zo svojho pohodlia. V Starej zmluve
máme dokonca náznaky toho, že sa niečo dôležité stane, niečo, čo by nás malo vyrušiť,
no my máme byť na to vyrušenie pripravení. Človek však častokrát prehliadne indície a
rôzne symboly, o ktorých nám hovoria prorocké texty starej zmluvy, alebo si ich vykladá
po svojom. A tak to bolo aj v čase prvých Vianoc. Hoci vyvolený Boží ľud očakával
svojho Mesiáša, indície prorockých textov si vykladal po svojom, a tak prehliadol
príchod skutočného Mesiáša. Správal sa tak, ako keď vás manželka zoberie pred
Vianocami do klenotníctva a dookola opakuje, aký je ten prsteň nádherný. Vnímavý
manžel pochopí, čo chce, nepozorný túto skutočnosť prehliadne a nechápe, načo vôbec
boli v klenotníctve. A tak nakoniec je manželka sklamaná, keď pod vianočným
stromčekom si nájde iný darček, po akom túžila a ku ktorému vysielala určité signály a
znamenia.
Rovnako aj my potrebujeme znamenia a Boh nám ich dáva. Škoda, že to isté sa
nedá povedať o našom hostinskom, na dvere ktorého klopali Jozef a Mária, keď hľadali
nocľah pre narodeného Ježiša Krista. Hostinský sa mohol stať svedkom narodenia
Božieho Syna, Spasiteľa sveta. Stačilo, aby pozorne vnímal vyrušenie klopaním na jeho
dvere, a tak mohol spoznať, že sa deje niečo zvláštne, čo bude mať dosah pre celý svet.
Namiesto toho čítame v Lukášovom evanjeliu smutnú správu: „A porodila svojho
prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo v útulku pre nich
nebolo miesta.“

Viera v živote spôsobuje, aby sme videli znamenia a zároveň im aj porozumeli.
Hostinský bol tak blízko Božiemu zjaveniu a neporozumel. Možno nechcel, tak ako
spieva M. Žbirka v piesni, že „verí len ten, čo chce.“ Keď nechceme, tak ani nemôžeme
porozumieť tomu, čo sa to vôbec stalo na prvé Vianoce. My nevieme nič viac povedať o
hostinskom. Vieme len to, že ich nepozval do vnútra, pretože nemal voľné miesto.
Sčítanie ľudu, ktoré nariadil cisár Augustus, premenilo ospalý Betlehem na obchodne
prekvitajúce mesto. Hostinský zaplnil všetky izby i komôrky. Využil všetky postele. Na
chodbu porozkladal matrace a rohože. To miesto bolo preplnené.
Povedzme si však úprimne: To sa naozaj nedalo nájsť ešte kúsok miesta? Mária
bola v treťom trimestri tehotenstva. Nenašli by ste posteľ pre matku, ktorá má čoskoro
porodiť? Samozrejme, že by sme ju našli. A tak sa pýtam: Aký bol dôvod, že odmietli
túto rodinu, ktorá klope na dvere hostinca? Možno sa ozvalo zaklopanie na dvere o
polnoci. Už zhasli poslednú sviečku, umyli posledný tanier. Jediným zvukom bol praskot
uhlíkov v kozube a chrápanie spiacich hostí. Hostinský v nočnej košeli poodchýlil dvere,
pozrie do tmy a povie Jozefovi: Je príliš neskoro! Nemáme voľnú ani jednu posteľ. Keby
ste prišli skôr, tak by som bol našiel miesto. No v túto nočnú hodinu? Ľutujem!
Hostinský si mohol ešte pomyslieť. Máriíno tehotenstvo by mi mohlo spôsobiť
problémy. Čo ak by počas pôrodu kričala a zobudila ostatných hostí? To všetko by nás
vyrušovalo. A bábätko? Bábätká bývajú hlučné a nepokojné a toto je predsa hostinec, a
nie pôrodnica. To by bolo ďalšie vyrušenie. Možno bola skutočne neskorá noc. Možno
Jozef a Mária pôsobili príliš všedným dojmom. Boli to jednoduchí vidiečania. Akási
bedač. Keby boli Jozef a Mária z kráľovského dvora, tak by hostinský pravdepodobne
zareagoval ináč. Ak by títo dvaja prišli s ťavami a so služobníctvom a nemali so sebou
len pár kusov oblečenia a unaveného somára, keby boli nevšední, tak pravdepodobne by
nevšedne zareagoval aj hostinský a pozval ich dnu – cítil by predsa slušný zárobok. Jozef
a Mária kráčajú k hostincu, neznie žiadne trúbenie, iba obyčajné zaklopanie na dvere v
neskorú hodinu, keď bol hostinec už naplnený. Hostinský prehliadol všetky znamenia, a
tak premeškal príležitosť stretnúť sa s Ježišom Kristom, stretnúť sa so svojím
Spasiteľom.
V Papua -Novej Guinei, keď prichádzajú hostia na návštevu, tak neklopú na dvere,
ale pred dverami zdvorilo zakašľú, aby ohlásili, že sú tam. Keď sa prekladatelia Biblie
usilovali vysvetliť myšlienku, že Ježiš klope na dvere, miestni obyvatelia to nechápali.
Misionári však veľmi elegantne vyriešili tento medzi kultúrny problém. Tento verš
zmenili na: Stojím pri dverách a kašlem.
Či už Ježiš odkašliava alebo klope na dvere, ide o to isté. On je jemný a zdvorilý.
nevnucuje sa. No len čo prídeme k dverám, aby sme ich otvorili, tak nám zazvoní
telefón, zaplače dieťa, doperie práčka alebo zapípa mobil so svojím elektronickým
diárom a na nás vyskočí úloha, ktorú je potrebné okamžite realizovať. Áno, život je
rušný, niekedy sa sami tomu čudujeme, čo všetko dokážeme zvládnuť, čo dokážeme

vybaviť, odpracovať, zariadiť. Samo nebo vie, že robíme viac, ako vládzeme, ale koho to
dnes zaujíma. My predsa musíme. A práve preto, že samotné nebo vie, čo všetko robíme
a ako nemáme čas, tak opäť sú tu Vianoce. No Ježiš Kristus neprichádza so zoznamom
toho, čo máme urobiť. On prichádza so zoznamom, čo všetko urobil pre nás. Ten, ktorý
sa narodil v Betleheme, dvíha naše bremená a nepridáva nám ďalšie.
Otázkou však zostáva: Vnímame vôbec, že prichádza? Spozorovali sme všetky
znamenia a indície prorockých textov, ktoré nám hovoria o príchode Mesiáša – môjho a
tvojho Spasiteľa? Neurobíme presne tú istú chybu, ako urobil hostinský, keď Ježišovo
klopanie na dvere bolo pre neho iba nepríjemným vyrušením? Neočakávame aj my iného
Spasiteľa – politickú a sociálnu zmenu, ako očakával izraelský národ, a tak prehliadol, že
Spasiteľ sveta je tu a leží v betlehemskej maštali v jasličkách na slame?
Bola by veľká škoda premeškať túto príležitosť. Vianoce sú tu opäť preto, lebo
Boh nám dáva novú príležitosť. Ak si to premeškal minulého roku, či ešte niekedy skôr,
tak teraz máš príležitosť počuť to tiché klopanie na dvere tvojho srdca, ktoré sa uchádza
o tvoj život, pretože Ten, ktorý prichádza, ti prináša víťazstvo od smrti večnej a moci
diabolskej. Narodené dieťa v Betleheme nepridáva tvojmu životu nové bremená, ale ich
berie z tvojich pliec na svoje a kráča s nimi v ústrety krížu, kde môžeš vidieť dokonalú
lásku, o ktorej rozprávajú Vianoce.
Opäť sú tu Vianoce so svojím jemným vyrušením, ktoré nám prináša radostnú
správu o tom, že sa nám narodil Spasiteľ, ktorý nás prišiel zmieriť so svojím nebeským
Otcom i s ľuďmi navzájom, aby sme nežili v údolí mín, ale v údolí radosti, pokoja a
lásky a tak naplno mohli prežívať vianočný čas, prinášajúci nám nádej na nový a lepší
život. Amen.
Modlitba:
Drahý náš nebeský Bože, ďakujeme Ti, že do tmy tohto sveta vstupuješ so Svojím
svetlom v Ježišovi Kristovi, ktorý chce presvietiť temnotu nášho života. Ďakujeme Ti, že
ak sme pozornými poslucháčmi, tak Vianoce nás vyrušujú, pretože nám kladú mnohé
nepríjemné otázky, týkajúce sa nášho vzťahu s Tebou. A my potrebujeme toto vyrušenie,
aby sme vo svete plnom rôznych mín nenávisti, arogancie, nezáujmu o človeka, korupcie
a egoizmu, ktorý sa prejavuje v rôznych formách a podobách, vedeli, ktorým smerom sa
máme vydať, a tak sa vyhnúť nebezpečenstvu, ktoré číha na náš časný i večný život.
Nedovoľ, aby sme premeškali príležitosť, ako ju premeškal hostinský, stretnúť sa s
Ježišom Kristom. Veď toto stretnutie je to najkrajšie stretnutie, pretože mení náš život,
aby sa podobal obrazu, na ktorý sme boli stvorení. A to je ten dôvod, prečo prichádza
Tvoj milý Syn do tohto sveta. Hriechom sme stratili niečo, čo sme niekedy vlastnili a
narodením Tvojho Syna Ježiša Krista nám to opäť dávaš. Ďakujeme, že dielom Ježiša
Krista máme opäť prístup k Tebe. Prosíme, aby svetlo Tvojej lásky preniklo do všetkých
častí zeme a potešilo skormútených, dalo nádej v beznádeji a pozdvihlo všetkých
klesajúcich pod rôznymi ťarchami života, aby sme všetci mohli volať: Sláva na
výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Amen.

Áronovské požehnanie
Pán Boh požehnaj a ochraňuje vás.
Pán Boh rozjasní svoju tvár nad vami a buď vám milostivý.
Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný a večný pokoj.
Odpoveď: Amen, amen, amen
Modlime sa:
Ot e náš, ktorý si v nebesiach! Posvä sa meno Tvoje! Prí krá ovstvo Tvoje! Bu
vô a Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A
odpus nám viny naše, ako aj my odpúš ame vinníkom svojim! I neuvo nás do
pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je krá ovstvo i moc i sláva naveky.
Amen.
Sláva Bohu: Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bola na po iatku, i teraz i vždy, na
veky vekov. Amen.

Evanjelická pieseň č.60

1. Tichá noc, svätá noc. Usnula zem celá, dvaja bdejú v Betleheme, v jasliach
Dieťa tam utešené tíško, spokojne spí, tíško spokojne spí.
2. Tichá nos, svätá noc. Anjeli priniesli najprv pastierom radostnú zvesť, z nej teší
sa i dnes celý svet: Prišiel Spasiteľ k vám, 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, Kristus je daný nám.
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ľ

č
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ď

ľ
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A teraz už milos Pána nášho Ježiša Krista a láska Božia a ú astenstvo Ducha
Svätého so všetkými nami. Amen.

VIANO NÁ MODLITBA DIE A A

Za ruku chy ma, otec, mama, do chrámu po me spolu dnes, s Bohom je cesta požehnaná, On
ohlasuje ve kú zves , že Ježiš prišiel pre nás z neba, v pokore, láske skromnosti, by chránil ve ne
m a i teba, u inil život radostným.
Za ruku chy ma, otec, mama, oslávme tento Vianoc as, udalos je to nevídaná, plná je ozdôb,
rôznych krás. Tešme sa všetci, jasajme, v srdci nech znie nám chvála, Božieho Syna vítajme,
Jemu bu es a sláva! Amen

VIANO NÁ HYMNA LÁSKY
Keby som svoj dom dokonale vyzdobil jed ovými vetvi kami, blikajúcimi svetielkami a
vyhrávajúcimi zvon ekmi, ale nemal by som lásku k svojej rodine, nebol by som ni ím
iba dekoratérom… Keby som sa namáhal v kuchyni a piekol kilá viano ných kolá ikov,
labužníckych mašk t a keby som k jedlu prestrel nádherný stôl, ale nemal by som lásku k
svojej rodine, nebol by som ni ím iba kuchárom.
Keby som pomáhal v charitnej jedálni, v domove dôchodcov spieval koledy a všetok svoj
majetok minul na blahobyt, ale nemal by som piesne pre svoju rodinu, ni by mi to
neosožilo. Keby som ozdobil viano ný strom ek žiariacimi anjelmi a há kovanými
hviezdami, zú astnil sa tisícich osláv a v zbore spieval kantáty, ale nemal by som v srdci
Ježiša Krista, tak som nepochopil, o o vlastne ide.
Láska prerušuje pe enie kvôli objatiu die a a.
Láska necháva bokom ozdoby kvôli pobozkaniu manžela/manželky.
Láska je priate ská napriek náhleniu a stresu.
Láska nezávidí iným ich domácnos s vyberaným viano ným porcelánom a priliehavými
obrusmi. Láska neokrikuje deti, aby uhli z cesty, ale je v a ná, že sú a že môžu stá v
ceste. Láska nedáva iba tým, ktorí môžu nie o vráti , ale s rados ou obdarúva práve tých,
ktorí dar ekom odpoveda nemôžu.
Láska všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí.
Láska nikdy neprestane. Videohry sa rozbijú, perlové retiazky sa roztrhnú, tenisové
rakety zhrdzavejú, ale dar lásky zostáva...
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ť

č

ž
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ď

ť

č

í
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ť

š
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Modlíme sa za v etk ch ud dobrej v le a prosíme za nich. Myslíme na
opusten ch, hladuj cich, chor ch a trpiacich, aby aj v t chto d och na li oporu u Teba.
Prosím za n s v etk ch (mo no vymenova ), aby sme aj v novom roku naďalej
poci ovali tvoju ochranu a pomoc. Ďakujeme Ti aj za spoločne prežitý čas milosti, e si

Viano ná sú až pre deti i dospelých
Milí deti, milí rodi ia, priatelia. VIANOCE sú už tu a vás akajú prázdniny. A práve preto
na tejto strane nájdete nie o, ím si isto vyplníte svoj vo ný as. Je tu osemsmerovka, v ktorej sa
skrývajú nasledovná slová: hviezda, krá , Nazaret, pastieri, Augustus, noc, Betlehem, mudrci,
noc ah, Mária, Herodes, Jozef, anjel. V osemsmerovke vyh adajte tieto slová. Ke slovo nájdeš,
vyfarbi okienka modrou pastelkou. Nevyfarbené okienka ukrývajú v sebe písmená. Ke si
nevyfarbené písmená napíšete ved a seba na iaru pod osemsmerovku a poskladáte z nich slová,
budete vedie , pre o máme by š astní a veselí... A pozor: kto mi na náboženstvo, alebo do kostola
donesie správne riešenie osemsmerovky, bude zaradený do žrebovania o peknú knižku. Cenu
dostanú traja vyžrebovaní. Tak neváhajte, a pustite sa do h adania slov v osemsmerovke.

Biblický veršík na povzbudenie
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ô

 


č
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„Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca,
len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu,
nemôže byť skryté. Ani sviecu nezažíhajú a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik, a svieti
všetkým v dome. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili
vášho Otca, ktorý je v nebesiach.” Evanjelium podľa Matúša 5,13-16

á

 


n s sprev dzal a e m eme by aj teraz spolu pri dne nej tedrej ve eri. akujeme Ti.
Za v etky dary, ktor mi sa v dne n ve er m eme obdarova a za to, e najv
m
darom pre n s si Ty. Amen

Skuto né príbehy sme si už dávno ob úbili. Majú svoju výpovednú hodnotu.
Poznáme ich z lmového spracovania, tiež z televíznej obrazovky. Mnohé sú vydané aj
knižne. Ponúkajú ich aj rôzne asopisy v rubrike “skuto ný príbeh“. Takúto rubriku majú
aj mnohé kres anské týždenníky a mesa níky. Skuto nými príbehmi, rôzne spracovanými, sme teda obklopení na rozli ný spôsob. Prináša to aj mnohé pozitívum, ke sa
zah bime do istých konkrétnych okolností, ktorými bol niekto z nás konfrontovaný. Aj z
tohto dôvodu skuto ný príbeh nezvykneme presko i . Vyvolá v nás vnútornú empatiu.
Zastaví nás. Osloví nás. Zaujme nás. A my sa vieme do neho ponori s neuverite nou
ahkos ou...
Takýto skuto ný príbeh sa udial na alekom severe. V zámožnej rodine sa narodil
dlho o akávaný syn. Takúto udalos bolo potrebné ozaj ve kolepo aj oslávi . Na krstiny
prišlo ve mi ve a hostí. Zblízka i z aleka. Uzimení poskákali zo saní a rýchlo vbehli do
dobre vyhriatej miestnosti. Hostia svoje kožuchy pohádzali na poste . Po ase si
spomenuli na die a. Matka si uvedomila, že ke vítala hostí, die a položila na poste .
Našla ho však už m tve pod ve kou kopou kožuchov hostí... Smutný skuto ný príbeh.
Vianoce ponúkajú skuto ný príbeh, ktorý je omnoho radostnejší. Je to jedine ný
sku- to ný príbeh tiež o narodení. Je to príbeh o príchode Božieho Syna Ježiša Krista na
tento svet. Je to príbeh o Tom, ktorý žil vo ve nosti s Otcom a nebol sú as ou dejín.
Situácia sa však na prvé Vianoce radikálne zmenila. Ježiš Kristus prichádza na svet a tak
sa stáva neodmyslite nou jeho sú as ou. On jediný zo všetkých, o sa narodili, si mohol
vybra okolnosti svojho narodenia a iste aj svoj domov.Ak by sme my boli v takej
situácii, vybrali by sme si okolnosti podstatne priaznivejšie, ako tie „betlehemské“. Jeho
vo ba pre udskú pýchu je však ve kým napomenutím. Zvolil si biedu, chudobu a
opovrhnutie. Kristus bol tak chudobný, že ke chcel ukáza nápis na minci, musel si ju
poži a . Napriek tomu nikdy ani nereptal, ani sa nes ažoval. Práve naopak! Prišiel nám
všetkým ukáza ako ne- repta , ke sú okolnosti nášho života menej priaznivé...
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č

ľ
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č

 


ť

č

ť
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ľ

č
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ĺ

Príbeh Ježiša Krista je skuto ným príbehom „par exellans“. Narodil sa, aby
zomrel. Už v Betleheme za ína Jeho cesta na Golgotu. Do betlehemského posolstva je
vložená tragika golgotská. V Betleheme polože- ný do drevených jasie ... Na Golgote na
drevo kríža pribitý... On sa ozaj narodil, aby zomrel. My sme sa narodili, aby sme žili.
Žijeme... Ale ako...? Príbeh nášho života je skuto ný. Náš smútok je skuto ný, rados
tiež. Naše zápasy, výhry, ale aj prehry... Všetko je skuto né. Jedine né a neopakovate né.
Pretože žijeme ozaj iba raz...Ako to konštatuje Biblia, že uložené je u om raz umrie a
potom príde súd / Žid 9,27/.
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Skutočný príbe

Akú podobu dáme tým našim Vianociam? Musíme by ve mi opatrní, aby sme popri tom
mnohom nánose komercie nezabudli na narodené die a a neudusili ho nánosom našej
love iny. Vianoce chcú by predovšetkým záležitos ou našich s dc a nie našich
pe aženiek.

Tichá noc svätá noc…
V auguste roku 2007 sme mali vzácnu príležitos preži nieko ko dní v meste ku
Oberdorf, kde na Vianoce r. 1818 prvý raz zaznela slávna piese „Tichá noc, svätá noc”.
Navštívili sme kaplnku Tichej noci, múzeum Tichej noci, Kostol sv. Mikuláša a iné pamätné
miesta, súvisiace so vznikom tejto piesne. Ve a sme sa o tom dozvedeli a radi by sme sa s tým
rozdelili aj s itate mi. Azda im bude milé, ke na Štedrý ve er po zaspievaní tejto piesne si o
tom pri rozsvietenom strom eku nie o pre ítajú.
Obendorf je historické lodnícke meste ko asi 20 km severne od Salzburgu pri
pohrani nej rieke Salzach, po ktorej sa kedysi z rakúskej So nej komory (Salzkammer)
prepravovala so do meste ka a alej do sveta.
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ť

ď
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č

č
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Ke k az kostola sv. Mikuláša Josef Mohr na Vianoce r. 1818 pripravoval
štedrove erné bohoslužby, trápili ho ve ké starosti: Organ v kostole prestal fungova . (Hladné
kostolné myši vraj poprehrýzali mechy). Najbližší organár bol pomerne aleko a bolo
nemyslite né, aby organ do Štedrého ve era mohol opravi . Aké však budú slávnostné
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Je tu alší skuto ný príbeh, ktorý sa odohral na ostrove Zanzibar. Nemecký
novinár Ralf Italiander sa na tento ostrov dostal v rámci služobnej cesty. Bol práve Štedrý
ve er a európski turisti ho pozvali na viano né párty. Jedol sa tuniak, pilo šampanské a
potom nasledovala hlu ná zábava pri tanci. V istej chvíli sa však novinár spamätal. Takto
si predsa Štedrý ve er vôbec ne- predstavoval. Hne opustil hotel. Po dlhšej prechádzke
prišiel k vysvietenému kostolu. Množstvo udí išlo jedným smerom do kostola na
viano né bohoslužby. Pridal sa k nim. Kostol bol ve mi jednoduchý. Nemal ani lavice.
udia si posadali na zem. Po úvodnej hudbe na kazate u vystúpil domáci brat farár.
Tvár mu žiarila výbojnou rados ou. Za al káza . Povedal iba nieko ko viet ve mi nedokonalou angli tinou: „musím vám poveda nie o ve mi pekné... Kristus sa skuto ne
narodil... možno tomu ani neuveríte.. ale stalo sa... narodil sa, aby nás spasil... akujeme
Mu za to!“ U posluchá ov to malo úžasnú odozvu. Navzájom sa povzbudzovali: „Ježiš sa
skuto ne narodil!“ Nemecký novinár spomína na tento svoj príbeh, ako na najkrajšie a
najradostnejšie Vianoce vo svojom živote. Skuto ný príbeh o radosti a poznaní pravej
tváre Vianoc.

štedrove erné bohoslužby bez velebného zvuku toho krá ovského nástroja? Josef Mohr sa
obrátil na svojho priate a Franza Grubera, bývalého u ite a a organistu v ne alekom
Arnsdorfe, a požiadal ho, aby zhudobnil jednu jeho staršiu viano nú báse pre dva hlasy so
sprievodom, ke že organ bol nemý.F. X. Gruber priate ovi ochotne vyhovel, ihne sa dal do
práce a oskoro bola nádherná, dojímavá a neskôr slávna piese napísaná. Ale nielen
napísaná! Do ve era ju stihli nacvi i a piese zaznela na štedrove erných bohoslužbách. J.
Mohr spieval tenor, F. X. Gruber bas a hral na gitaru a zbor sa pridal opakovaním závere nej
vety.
Piese sa ve mi pá ila, ba priam chytila za srdce všetkých posluchá ov. Ve okrem
radostnej viano nej zvesti vyjadrovala po hrozných napoleonských vojnách aj všeobecnú
túžbu po mieri a pokoji na svete.Po sviatkoch prišiel organ opravi organár Carl Mauracher z
F genu v Zillrtale. Aj jemu sa Tichá noc ve mi zapá ila a so speváckymi rodinami
Rainerovcov a Strasserovcov ju potom rozniesli po celom Nemecku, ba po celej Európe. R.
1822 ju spievali na zámku Bubenberg pred rakúsko-uhorským cisárom Františkom I. a jeho
hos om ruským cárom Alexandrom I. R. 1839 ju Rainerovci spievali v New Yorku.
Tak sa táto piese dostala do Ruska i do Ameriky a okolo roku 1900 už bola zásluhou
nemeckých misionárov známa na všetkých kontinentoch. Kostol sv. Mikuláša, kde Tichá noc
zaznela prvý raz, ve ká povode zni ila, neskôr bol znovu postavený alej na bezpe nejšom
mieste, ale na jeho pôvodnom mieste postavili v r. 1937 pamätnú kaplnku, ktorú sme aj my
navštívili a obdivovali.
Podobnú kaplnku (Bronners Silent Night Memorial Chapell) postavili nemeckí
vys ahovalci vo Frankenmuthe v Michigane v USA. Na 200. výro ie vzniku Tichej noci v r.
2018 v nej pripravujú ve kú výstavu s textami piesne vo vyše 200 jazykoch a dialektoch.
Viano ná piese Tichá noc sa tak stala ozaj najsvetovejšou pies ou (hitom), je preložená dnes
už asi do 300 jazykov a možno o nej poveda , že skuto ne spája udí a národy po celom
svete. Spomínam na jeden Štedrý ve er v 1. svetovej vojne. Ležali sme v zákopoch a pomerne
blízko boli zákopy nepriate ského vojska. Celý de sme sa vzájomne ostre ovali. Až ke
nastala tma, strelba utíchla. O polnoci vystúpil na jednej strane vojak bez zbrane, prišiel asi
do polovice vzdialenosti medzi zákopmi a zvu ným hlasom zaspieval do noci piese „Tichá
noc”. Ke skon il, vystúpil zo zákopu na druhej strane vojak, taktiež bez zbrane, postavil sa
ved a prvého a i on zaspieval Tichú noc vo svojom jazyku. Potom si obaja podali ruky, objali
sa a odišli každý na svoju stranu. Akonáhle sa rozvidnelo, za ala ne útostná pa ba znovu.
Kiež by táto posledná veta nemusela by napísaná! Ale tak bude asi, až príde Pán Ježiš druhý
raz a ujme sa vlády na zemi. Prí skoro, Pane Ježišu!

Biblický veršík na povzbudenie
„Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám
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ň

ľ
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ť

č

ľ

ň
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č

ď
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ň

č
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ľ

ű

pridané. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba.
Dosť má deň svojho trápenia.” Evanjelium podľa Matúša 7,33-34

Krista
Dovoľte mi, aby som sa v tejto chvíli poďakovala všetkým štedrým a láskavým
darcom, ako aj všetkým tým, ktorí nezištne, ochotne a s láskou pomáhali a naďalej
pomáhajú pri oprave našej veže. Budúci rok by sme chceli naďalej pokračovať v ďalších
opravách, aby sme mohli postupne prejsť do nálnej 3 etapy. Naša zbierka naďalej
pokračuje, keby ste nám vedeli pomôcť, nančne alebo poradiť, kde sa môžeme obrátiť.
Budeme veľmi vďační za každú formu pomoci. Neváhajte nás kontaktovať. Ďakujeme za
všetky modlitby, povzbudzujúce slová a vyprosujeme na Váš život hojnosť Božieho
požehnania. Ďakujeme. Prajeme Vám milostiplné požehnané vianočné sviatky. S úctou
zostáva Viktória Lisáková zborová farárka/seniorka

telef. +421 918 828 220
Kde sa môžu posielať výsledky tajničky
rim.sobota@ecav.sk
lisakovaviktoria@gmail.com

Starý rok (Silvester) 16,00 hod
Nový rok o 9,30 hod
Nedeľa po Novom roku o 9,30 hod
Zjavenie Krista Pána o 9,30 hod

.


Rozpis služieb Božích:
1. sviatok vianočný o 9,30 hod
2. sviatok vianočný o 9,30 hod
Nedeľa po Vianociach o 9,30 hod

fi

Cirkevný zbor ECAV Rimavská Sobota
Cukrovarská 43
97901 Rimavská Sobota
Číslo účtu cirkevného zboru:

fi

.


 	

Ako žijeme. Našim prvoradým cieľom je
čím skôr opraviť našu vežu, ktorá nám
pripomína veľmi dôležitý odkaz, ktorý má aj v
dnešnej dobe veľmi silný motív a chytí nás za
srdce. Sloboda a odvaha, ktorú cítil vo svojom
srdci niekdajší evanjelický farár Daniel Haviar,
vďaka, ktorému naše mesto Rimavská Sobota
nebolo vypálené je svedkom tých udalosti,
vďaka ktorým sa zachránili ľudské životy. Aj
dnes môžeme niečo urobiť pre seba, ale aj pre
druhých, mať podobnú odvahu, odhodlanie,
dobrý úmysel, ale predovšetkým vieru v pána
Boha, ktorá nás vedie k tomu, aby sme slúžili a
zvestovali evanjelium o spáse a o večnom
živote. Pán Ježiš prišiel preto, aby nás
zachránil. V našom kostole slávime nielen
Vianoce, ale aj mnohé iné príležitosti. Preto aj
dnes nás tieto sviatky pozývajú k tomu, aby
sme prejavovali vďačnosť za úžasný Boží dar
daný nám skrze Božieho Syna Pána Ježiša

