Domáce Služby Božie pri štedrovečernom stole
Pred večerou, pred preberaním darčekov, pod vianočným stromčekom – vedie hlava rodiny.
V mene Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Milá rodina, tak ako každý rok aj dnes sa stretávame pri vianočnom stromčeku, okolo štedrovečerného
stola, aby sme sa v slávnostnej atmosfére tešili z príchodu Spasiteľa, nášho Pána Ježiša Krista. Bola to
čarovná noc, keď sa Pán Boh svojou láskou dotkol nášho sveta. Jeho čarovnú lásku chceme preniesť dnes
medzi nás a tešiť sa z toho, že sme spolu, tešiť sa z mnohých darov, ktoré sme v uplynulom roku dostali aj
z tých, ktoré sú pod stromčekom. Ale najmä z daru Božej lásky, ktorá je stále tá istá a dáva nám istotu
a nádej aj v týchto neistých časoch. Ona sa nemení a znovu nám pripomína posolstvo anjelov na
betlehemských poliach: „Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo
narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“ Nech teda vďačnosť, radosť a Boží
pokoj naplnia naše srdcia. Nech Duch Božej láske vládne medzi nami počas týchto sviatkov a sprevádza nás
aj v ďalších dňoch, aby sme vždy hľadali porozumenie, dobro a žili s spolu v láske.
Čas radosti, veselosti
1. Čas radosti, veselosti nastal požehnaný, keď Spasiteľ, Vykupiteľ narodil sa z Panny; v mestečku
Betleme 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, :/:
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! :/:
Evanjelium podľa Matúša 1. kapitola, verše 18 - 25:
„Ježiš Kristus narodil sa takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, a skôr, ako sa zišli, ukázalo
sa, že bola v požehnanom stave z Ducha Svätého. Jej muž Jozef bol spravodlivý; nechcel ju vystaviť hanbe,
ale chcel ju tajne prepustiť. Keď premýšľal o tom, ajhľa, zjavil sa mu vo sne anjel Pánov a povedal: Jozef, syn
Dávidov, neboj sa prijať Mária za ženu, lebo čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš Mu
meno Ježiš; lebo On vyslobodí svoj ľud z ich hriechov. Toto všetko sa stalo, aby sa naplnilo, čo Pán riekol
ústami proroka: Ajhľa, panna počne a porodí syna a dajú Mu meno Emanuel; to v preklade znamená: Boh s
nami. Keď sa Jozef prebudil zo sna, urobil, ako mu prikázal anjel Pánov: prijal svoju ženu, neobcoval s ňou,
kým neporodila syna, a dal Mu meno Ježiš.“
Vyznajme spoločne vieru v Trojjediného Pána Boha slovami Apoštolského vierovyznania:
Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného,
Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom,
ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na
pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev
všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

Ku Tvojim jasliam pri zbožnom vzdychu
kráčame, Kriste, v maštaľku tichú
s pastiermi, čo nad ovcami bdeli,
kým kraj bol smutný, kým kraj bol stmelý –
A dôjdúc s vďakou skladáme dlane
u jasieľ Tvojich, predrahý Pane.
Ach, príjm nás, biednych, v chudobe svojej,
ustatým v púti praj sily novej.
Buď našim, jak my Tvoji byť chceme,
prebývaj u nás, jak v Betleheme,

žehnaj nám k práci, v hneve nás bratri,
uč žiť – a žiť tak, ako sa patrí –
by kvitli cirkev, národ, vlasť naša,
z tej lásky, jej žiar márne svet zháša,
z velikej lásky od Hospodina,
čo dal nám Teba - svojeho Syna!
Jemu buď chvála v nebi i - dole
na zemi, mier a ľud dobrej vôle! Amen.

Skloňme sa a takto sa pomodlime:
Drahý Otče nebeský, prišiel si k nám vo svojom Synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi, aby si bol s nami.
V narodenom betlehemskom Dieťatku si nám ukázal, že Ti na nás záleží, že nás miluješ a chceš byť naším
Pomocníkom, Ochrancom a Spasiteľom. V tento svätý večer Ti vzdávame vrúcnu vďaku, že si sa od nás
neodvrátil, ale sklonil si sa k nám a otvoril svoje večné kráľovstvo, aby sme mohli žiť na veky. Naplň nás
prehojne svojou láskou, ktorá je tým najväčším darom, uisti nás, že sme Tvoji a veď nás k tomu, aby sme aj
my prejavovali lásku – medzi nami navzájom aj ľuďom, ktorých stretávame. Lebo všetci ju potrebujeme
a sme na ňu odkázaní. Požehnaj tieto sviatky v rodinách i v cirkvi a posväť medzi nami svoje meno, aby sme
žili ku cti a sláve Tvojho mena a raz dosiahli večný život a spasenie. Amen.
Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi,
tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom
svojim! I neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen.
Sláva Bohu: Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždy, na veky vekov. Amen.
Tichá noc
1. Tichá noc, svätá noc. Usnula zem celá, dvaja len bdejú v Betleheme;
v jasliach Dieťa tam utešené tíško, spokojne spí 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. :/:
A teraz už milosť Pána nášho Ježiša Krista a láska Božia a účasť Ducha Svätého so všetkými nami. Amen.

