
VIANOCE
2020

Narodenie Pána Ježiša

SILVESTER

LEBO V TVOJICH OČIACH JE TISÍC
ROKOV AKO VČERAJŠÍ DEŇ, KEĎ

SA POMINUL Ž 90, 14

Koniec roka je pre kresťana pripomienkou,

že všetko okolo neho je pominuteľné.

Jediný kto zostáva navždy rovnaký je Pán

Boh. V Ňom máme oporu vo všetkých

zmenách v našich životoch. Posledný deň
kalendárneho roka môže byť taktiež

spomienkou na našich rodičov, starých

rodičov a predkov vôbec, ktorý

odovzdávali vieru v Pána Boha ďalej.

Počas dlhých stáročí tak vznikla reťaz, v

ktorej sa nachádzaš aj ty spolu s výzvou,

aby si odovzdal vieru v Pána Boha opäť
ďalej.

Modlitba: Láskavý Bože, Ty si mojou

oporou v tomto neustále meniacom sa

svete. Prosím, použi si ma ako Svoj nástroj,

aby som k tebe viedol aj ďalšiu generáciu.

Amen.
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NOVÝ ROK

Ó HOSPODINE, PANE NÁŠ, AKÉ JE
SLÁVNE TVOJE MENO NA CELEJ

ZEMI! Ž 8, 2

Začiatok roka býva časom predsavzatí.

Jedným z nich môže byť láskavosť. Skúsme

si predsavziať byť viac láskavý v našich

vzťahoch. Môžu to byť vzťahy v našej

domácnosti, práci alebo v škole. Ak naši

blížny uvidia, že sme ochotní ustúpiť v
konflikte, pomôcť hoc aj len s maličkosťou,

budú sa pýtať na zdroj našej lásky. Práve

vtedy môžeme ukázať na Pána Ježiša - dar

Božej lásky, ktorý sme dostali

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, Ty si dôkazom

Božej lásky k nám ľuďom. Daj mi, prosím,

po Tvojom vzore byť k mojim blížnym

láskavý. Častokrát sú moje vzťahy zranené

a už ďalej nevládzem. Prosím, posilni ma

aby som vytrval v nekompromisnom postoji

lásky a vždy vedel ukázať na Teba, ako jej

vzor. Amen.



ŠTEDRÝ VEČER

SLÁVA NA VÝSOSTIACH BOHU
A NA ZEMI POKOJ ĽUĎOM

DOBREJ VÔLE! L 2, 14

V tento deň sa stretávame, aby sme sa

spoločne pripravili na oslavu

narodenia Pána Ježiša Krista. Práve

na večerných bohoslužbách sa

pretavuje adventné očakávanie do

vianočných sviatkov. Pán Ježiš sa

narodil počas noci, a tak večerné

bohoslužby 24.12 tvoria jeden celok s

tými rannými 25.12. Je to celok oslavy

a vďaky, za to, že nám Pán Boh poslal

Spasiteľa sveta. 

Modlitba: Otče nebeský, ďakujem Ti,

že si poslal Svojho Syna na svet, aby

potešil smútiacich, pozdvihol

klesajúcich a spasil všetkých ľudí.

Amen.

1. SLÁVNOSŤ VIANOČNÁ

LEBO DIEŤA SA NÁM NARODILO,
SYN NÁM JE DANÝ IZ 9, 5

Táto slávnosť sa zameriava na to

najpodstatnejšie v ľudských dejinách -

príchod Spasiteľa všetkých ľudí. Pred

2000 rokmi sa narodilo dieťa, ktoré bolo

dané všetkým nám. Je to dar od Pána

Boha, v ktorom nachádzame odpustenie

našich hriechov. Všetka radosť a pokoj,

ktorú počas týchto sviatkov zažívame,

je obrazom Božieho plánu s ľudstvom.

Práve takúto radosť a pokoj nám Pán

Boh chce dať do našich životov. Dar, v

Pánovi Ježišovi je určený práve pre

teba osobne.

Modlitba: Drahý Hospodine, prosím Ťa,

daj mi dar viery, aby som veril, že Tvoj

Syn prišiel aby všetkých ľudí, a medzi

nimi aj práve mňa. Amen.

2. SLÁVNOSŤ VIANOČNÁ

AJHĽA, VIDÍM OTVORENÉ
NEBESÁ... SK 7, 56

2. slávnosť vianočná je pamiatkou

prvého kresťanského mučeníka Štefana.

Čo robiť s vierou, ktorú prijmem od

Pána Boha? Je dôležité ňou svedčiť a
nezaprieť. V živote kresťana je mnoho

momentov, keď sa musí rozhodnúť, či sa

prizná k  svojej viere. Na Slovensku

nám možno kvôli nej nebudú priamo

siahať na život, ale predsa nás kvôli nej

môžu osočovať alebo vysmievať sa z nej.

V rôznych takýchto situáciách je preto

dôležité prosiť o dar Ducha Svätého,

ktorý by nás viedol, podobne ako

Štefana.

Modlitba: Bože Duchu Svätý, Ty si

viedol Štefana, keď ho žalovali a

potupovali. Daj mi silu vyznávať vieru v

Pána Ježiša po jeho vzore. Amen.
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