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Pieseň anjelov na betlehemských poliach nielen pre pastierov 
  
       Iste si  pamätáte na scénu z filmu Pyšná princezná, keď obuvník beží do 
kráľovstva kráľa Miloslava, aby preskočiac hranicu veselo spieval a tancoval, lebo 
v ich zemi je zakázané spievať. Spomenula som si na túto scénu niekoľko krát 
v tomto roku  v súvislosti so zákazom spevu, aby sa nešíril ten „zabijácky vírus 
corony“. Jeho veličenstvo COVID – 19 nás v uplynulých mesiacoch obralo a stále 
oberá mnohých o zdravie, ba aj život, o slobodu, o radosť, o spoločenstvo a veľa 
ďalších dôležitých vecí. A neraz niet divu, že sa niekomu nechce spievať, ale 
dokonca je tu aj obmedzenie spevu. Spievať nemôžu deti v škole,  spievať 
nemôže spevokol a istý čas sme nemohli spievať ani v kostole. Ešteže môžeme 
spev a hudbu aspoň počúvať!  Veď život bez hudby, bez piesní si ani nechceme 
predstaviť. O čo viac, keď sú tu Vianoce. Vianočné piesne a koledy im pridávajú 
tú správnu chuť, toho správneho ducha. Lebo tam, kde sa otvára nebo, tam počuť 
tú najkrajšiu hudbu  a najkrajší spev. Nebo je domovom hudby a spevu.  Odtiaľ 
prišli k nám a umocňujú vianočnú zvesť Božej lásky.  Nielen krásou melódie, ale 
zvesťou, ktorú vianočná melódia nesie.  
        Boli to anjeli, ktorí na betlehemských poliach spievali najkrajšiu pieseň na 
Božiu chválu: „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“   
        Oznámili a oznamujú nám ľuďom, aby sme to vedeli, že Pánu Bohu patrí 
sláva. Prečo? Lebo tak  miloval svet, že mu dal svojho Syna, aby zachránil ľudí od 
večnej smrti. Anjeli nám oznamujú a pripomínajú, že máme Pánu Bohu vzdávať 
slávu za Jeho lásku, za Jeho rozhodnutie zachrániť nás, za Jeho obeť, lebo Dar, 
ktorý nám dáva v Ježišovi Kristovi nie je lacný, ale naopak veľmi drahý. A to preto, 
že svoj život položí krutým spôsobom na kríži. Sláva Mu patrí, lebo v tej krvi 
vyliatej na dreve kríža prináša Pán Ježiš ľuďom pokoj. Vzkriesený Pán zdravil 
učeníkov: Pokoj vám! A ako vzkriesený prináša stále pokoj do rozbúreného sveta.  
        Prináša ho všade tam, kde príjmu betlehemské Dieťa.  Ono tíši  búrky, 
premáha strach, dáva nádej.  Tvorí pokoj v srdciach, v rodinách, v spoločnosti i 
medzi národmi. Ako veľmi Ho potrebujeme! Ako veľmi Ho potrebujeme, aby nám 
priniesol Boží pokoj. A verte tomu, že On ho aj prináša. Prináša ho všetkým 
ľuďom dobrej vôle. Sme to my? Akí sú to tí ľudia dobrej vôle? Nie sú to tí, ktorí 
prajú všetkým a  snažia sa, aby sa mali dobre, lepšie? Ktorí sa vedia ponížiť, 
uskromniť, povedať správne slovo v správnej chvíli, ktorí nechcú nikomu ublížiť, 
vedia sa obetovať pre iných, ktorí si plnia svoje každodenné povinnosti, bez toho, 
aby čakali, že im niekto poďakuje alebo si to vôbec všimne? Sú to tí, ktorí nesú 
nejedno svoje bremeno s modlitbou: Buď vôľa Tvoja! Tí, ktorí sú ochotní pomôcť, 
vziať na seba cudzie bremeno... Sú to ľudia Božej vôle. A im prináša Pán Ježiš svoj 
pokoj. A spolu s ním plní srdce nebeskou radosťou – piesňou, ktorú spievali anjeli 
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nielen pre pastierov, ale aj pre nás. Započúvajme sa do nej počas týchto Vianoc. 
Do piesne Božej lásky a pridajme sa k nej predovšetkým srdcom. Veď srdcom 
môže spievať každý.   Tú slobodu nám nikto nemôže vziať. Ani veličenstvo COVID 
– 19.  
       Prajem Vám, milí bratia a sestry, aby aj Vám všetkým priniesla pieseň anjelov, 
ktorá znela na betlehemských poliach, pokoj do duše, lásku do srdca, radosť do 
života, nádej v ťažkostiach a duchovnú silu byť vždy a za každých okolností 
svetlom pre iných. Nech Vás „nakazí“ tou pravou vianočnou melódiou, ktorá aj 
tým tohtoročným Vianociam dá správneho Ducha – Božieho.  

                                                   
  S láskou Vaša sestra farárka Katarína Hudáková  

 
 

Moja  túžba 
 

        Jedného krásneho dňa som sa zobudil nato, že mi po posteli behá môj 
malinký škrečok. Utiekol zo svojej klietky. Voľky – nevoľky musel som vstať 
a odniesť ho naspäť do klietky. Hľadal som nejakú dierku, cez ktorú mohol utiecť 
von. Hľadal som a hľadal, až som našiel taký malý otvor. Bol však taký malý, že sa 
nechcelo veriť, že by sa cezeň mohol prepchať.  
        Vtedy som sa otočil a zbadal som pred sebou môj klavír. Pri pohľade naň sa 
mi v mysli vybavili moje začiatky, keď som začal hrať na klavíri. Dostal som ho na 
Vianoce od „Ježiška“. Klavír bol novučký,  čistučký a ešte mi aj krásne voňal  
novotou. Keďže nikto z našej rodiny nevie hrať na klavíri, tak som sám začal 
stláčať klávesy a postupne som zisťoval, ktorý kláves má akú výšku a aký silný 
zvuk vydá. Po krátkotrvajúcom začiatku môjho samoukého učenia, prišla za 
mnou moja mamina a ukázala mi pravý a ľavý prstoklad. V deň mojich menín mi 
rodičia darovali učebnicu hry na klavír pre samoukov. Lenže mne sa veľmi čítať 
nechce,  takže som dal knihu bokom a hrával som si podľa seba. Moja prvá 
pieseň,  ktorú som sa naučil na klavíri sa volala: Skala vekov. Môžeme  ju  nájsť v 
Evanjelickom spevníku pod číslom 474. Túto pieseň som hrával často, lebo sa mi 
veľmi páčila. V jednu nedeľu,  keď som prišiel z kostola, sadol som si za klavír a 
naučil som sa k tejto piesni akordy. Nebolo to ani tak zložité ako to vyzeralo. Keď 
mamina videla, že sa snažím naučiť hrať na klavíri, tak ma prihlásila do súkromnej 
ZUŠ v Liptovskom Mikuláši. Malo to však jeden háčik.  Ja som hral od malička 
podľa sluchu, tak sa mi nechcelo učiť noty. Trpel som tam poriadne,  lebo som 
dostal pani učiteľku, ktorá bola veľmi prísna. Preto som sa na konci školského 
roku  rozhodol, že tam, viac chodiť nebudem a to aj preto, že som navštevoval aj 
viaceré iné  krúžky.  
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      Pravidelne chodím kostola a na službách Božích sa mi zapáčilo veľmi veľa 
piesní. Keď som  prišiel z kostola domov, sadol som si hneď za klavír a hrával som 
to, čo som počul v kostole. Raz, keď som prišiel na faru, tak ma počula naša pani 
farárka, ako som hral na klavíri pobožnú pieseň. Vtedy sa ma spýtala, že či by 
som nechcel hrávať v kostole na organe. Mne sa to zapáčilo a dohodli sme sa, že 
budem hrávať v nedeľu jednu pieseň. Moje prvé hranie mám doteraz natočené 
na mobile.  
      S pribúdajúcimi znalosťami rástol aj môj záujem o organ, ako hudobný 
nástroj. A tak  som sa sám od seba začal učiť kompletne celú stavbu organu. 
Všetko ma tak veľmi zaujímalo, že som sa učiť neprestával. Postupom času som 
sa odvážil a začal hrávať „celé služby Božie“. Pani farárka veľmi rada počúvala 
ako hrám, a preto ma prihlásila na kantorský kurz pre evanjelikov.  
      Na kurz sme museli ísť do Bratislavy. V Bratislave sme navštívili všetky 
evanjelické kostoly.  Spoločne aj  s ostatnými kantormi z Liptova sme si zažili 
veľmi  veľa  dobrého.  Doteraz  sme  spolu ostali   dobrí kamaráti - "super  priatelia 
- evanjelickí  kantori." -   Bol som bol v skupine začiatočníkov.      
      V tomto školskom roku sa môj život zmenil, lebo som v septembri nastúpil na 
SOŠ Dopravnú do Martina. Ako predtým aj teraz som svoj život zveril do rúk Pána 
Ježiša.  Veď On je najlepší Ochranca aj náš Vodca. Podarilo sa mi vybaviť  
kantorovanie  v evanjelickom cirkevnom zbore vo Vrútkach.  V tamojšom kostole 
sa nachádza dvojmanuálový  pneumatický  organ  s  pedálom.  Na  prvom  
manuáli  je  36  registrov, na  druhom  manuáli  ich je  o  10  menej.  Pedál  má  
12  registrov.  Na  druhom  manuáli  sú  aj  žalúzie.  Na  manuáli  sa  nachádza  aj 
CRESENDO  valec,   ale  aj  jeden  jazykový  rad  píšťal. Nájdeme  tam   aj  spojky,  
ktoré  spájajú  manuály  s  pedálom.  Celý  organ  je  proste  nádherný.    
       Keď som si pospomínal na moje začiatky ale aj na moje celkové hranie  na  
klavíri,  tak som si sadol zaň a zahral som si moju prvú pieseň,   ktorú som sa 
naučil aj  tú  ešte moju, ktorú mám najradšej,  lebo sa mi na nej páči celá 
harmónia a rovnako má aj veľmi krásny text. Uhádnete, ktorá to je? (Nájdete ju 
v Evanjelickom spevníku pod číslom 263.) 

 
Radovan Jančuška  
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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 
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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. 
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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. 
 

Kto sa narodil v Betleheme? 

„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. 6 Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v 
jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky.“           
Izaiáš 9, 5 - 6  
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Viete, kto sa narodil pred vyše 2000 rokmi v judskom Betleheme, koho 
narodeniny na Vianoce oslavujeme? Je to jednoduchá otázka. Snáď každý v našej 
krajine by ju vedel správne zodpovedať: Narodil sa Ježiš Kristus. Tá odpoveď by 
však nemusela znieť len takto. Niekto by povedal, že sa narodil Ježiško, iný Ježiš 
Nazaretský, ďalší Pán Ježiš. Keby sme sa pýtali ďalej, zistili by sme, že tá odpoveď 
je síce na prvý pohľad jednoduchá a jasná, ale v konečnom dôsledku na ňu ľudia 
odpovedajú rôzne. 

Úplne prirodzená odpoveď, ktorá možno ako prvá napadne mnohým ľuďom 
je, že v Betleheme sa pred vyše dvetisíc rokmi narodilo dieťa rodičom Márii a 
Jozefovi z Nazareta. Mnohí ostanú pri tejto odpovedi. Postačuje im. Ježiš, Jeho 
narodenie, Vianoce, keď sa aj udiali neznamenajú nič zvláštne pre nich, 
maximálne nejakú historickú udalosť, narodenie významného náboženského 
mysliteľa a zakladateľa jedného zo svetových náboženstiev. Aj dnes sú ešte 
medzi nami aj takí ľudia, ktorí celé narodenie Ježiša považujú za vymyslenú 
legendu. Odpoveď týchto ľudí na položenú otázku by bola – Nikto, nikto sa 
nenarodil. Možno sa čudujete, ako je možné tvrdiť niečo také, keď viaceré 
historické svedectvá to potvrdzujú, že Ježiš žil na tomto svete. Dnes sa však 
s úspechom spochybňujú aj iné, oveľa zrejmejšie veci, než Ježišovo narodenie, 
ako napríklad existencia Šalamúnovho chrámu v Jeruzaleme, alebo plynové 
komory v Osvienčime a iných koncentračných táboroch, existencia COVID – 19 
a pod. 

Veľmi častou odpoveďou na položenú otázku „Kto sa narodil v Betleheme?“ 
by asi bolo: Malý Ježiško, Jezuliatko. Malý Ježiško, dieťatko ležiace v jasliach je 
symbolom a patrí k sentimentálnemu pocitu Vianoc, k vianočnej atmosfére. Je 
to vlastne len taká bábika, ktorú pred Vianocami ľudia vytiahnu akoby zo skrine, 
kde bola uložená celý rok a dajú ju do jasličiek. Je to len poštár, ktorého úlohou 
je doniesť raz za rok darčeky a potom sa môže na jeden rok, do nasledujúcich 
Vianoc pokojne vrátiť do skladu, alebo do skrine. 

Tieto odpovede a mnohé iné, podobné, ktoré sú prirodzené, dávame na 
otázku, kto sa narodil v Betleheme, my ľudia, ktorí dokážeme vidieť len ten 
fyzický, telesný rozmer tejto udalosti. Jedine cez zjavenie Božie v Jeho Slove je 
tým, ktorí tomu uveria zrejmý aj duchovný rozmer tejto udalosti. To, čo vedeli, 
tušili, alebo aspoň pripúšťali ľudia, ktorí boli pri Jeho narodení bolo, že to môže 
byť zasľúbené dieťa, ktoré proroci predpovedali, Mesiáš, Kráľ, Spasiteľ. 
Pravdepodobne by toto bola odpoveď súčasníkov v čase Ježišovho narodenia na 
našu otázku. Aj pri narodení však to bolo stále len zasľúbenie, ktoré malo toto 
dieťa vo svojom živote naplniť a oslobodiť svoj ľud. O tom, že to mnohí brali 
vážne, že môže ísť o zasľúbené dieťa, o Mesiáša, svedčia ich činy pri a po 
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narodení. Pastieri a mudrci sa tešili, kým kráľ Herodes a niektorí jeho 
spolupracovníci zúrili a chceli dieťa zabiť. 

Ďalšou skutočnosťou, ktorá charakterizuje narodené dieťa je, že je to niečí 
syn, má nejakých predkov, má svoj pôvod. Izaiáš radostne volá: „Syn nám je 
daný.“ Pôvod dieťaťa narodeného v Betleheme, to, čí je Syn je najpodstatnejším 
faktom pri odpovedi na otázku, kto sa narodil v Betleheme. Aj v prípade 
Ježišovom má synovstvo dve stránky – zo strany Otca a zo strany matky. Preto je 
zo strany Otca nazývaný Syn Boží. Evanjelista Lukáš píše ako došlo 
k nadprirodzenému počatiu tohto dieťaťa skrze Ducha Svätého a Jeho zrodeniu 
z Márie panny. Boh-Otec viackrát dosvedčil, napríklad pri krste Pána Ježiša, že 
On je Jeho milovaný Syn, ktorého poslal na svet, aby zachránil ľudí z otroctva 
hriechu. Pán Ježiš sám viackrát nazýva Boha svojim Otcom a svedčil, že On a Otec 
sú jedno. V dieťati v betlehemským jasliach teda prišiel na svet pravý Boh, ktorý 
sa stal človekom, vzdal sa svojej Božskej hodnosti, ponížil sa, zobral na seba 
podobu služobníka, ale stále bol a je pravým, skutočným Bohom. 

Druhý rozmer synovstva je, že bol Syn človeka. Aj týmto označením 
charakterizuje seba Pán Ježiš. Áno, v betleheme sa narodil aj skutočný, pravý 
človek, ktorý všetko prežíval tak ako my, bol slabý, hladný, cítil bolesť, plakal, bol 
pokúšaný, ale neurobil žiadny hriech. Bol to dokonalý človek, druhý Adam, ktorý 
ukázal, ako máme žiť ako ľudia tu na tejto zemi. Človek, ktorý práve preto, že 
prešiel a pozná všetko to, čím prechádzame vo svojom pozemskom živote my 
sami, nám môže dokonale rozumieť. 

Tento darovaný Syn, toto zasľúbené dieťa, proroctvami predpovedané malo 
aj svoje určené meno, a nie jedno. V starozmluvnej dobe malo meno oveľa väčší 
význam ako má dnes. Ono charakterizovalo človeka, snažilo sa vystihnúť človeka 
v jeho podstate. Mená, ktorými budú volať zasľúbené dieťa, uvedené najmä 
v proroctve Izaiáša, ale aj v iných proroctvách, teda hovoria o tom, kto je toto 
narodené dieťa. Odpovedajú na našu otázku, kto sa narodil v Betleheme. Je to 
úžasné, že prorok Izaiáš to už niekoľko storočí pred narodením dieťaťa 
predpovedal a uviedol charakteristiky dieťaťa, človeka, ktorý sa narodil 
v Betleheme. Nedajú sa popísať jedným, alebo dvomi slovami, ako je to bežné u 
iných ľudí. Meno tohto dieťaťa Izaiáš popisuje niekoľkými slovami, ale stále je to 
jedno meno pre jednu osobu. 

Prvé meno je Predivný, alebo Zázračný. Je celkom jasné, že toto meno plne 
vystihuje a predpovedá dôležitú časť služby, ktorú betlehemské dieťa ako 
dospelý muž konal. Ježiš urobil mnoho zázrakov, uzdravoval chorých, kriesil 
mŕtvych. nasýtil zástupy hladných. Divy a zázraky patrili k Jeho životu. Nerobil ich 
však kvôli tomu, aby získal slávu sám pre seba. Keď ho na to diabol pri pokúšaní 
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na púšti navádzal, striktne to odmietol. Divy a zázraky robil pre to, aby pomohol 
ľuďom a tým ich povzbudil k chvále a oslave Boha. 

Druhé slovo Jeho mena je Radca. Druhou charakteristickou črtou Ježišovho 
života bolo, že On vo svojich rečiach, podobenstvách, pri odpovediach na otázky 
alebo pri hádkach s farizejmi a zákonníkmi, dal mnohé rady pre život človeka. 
Tieto Jeho rady sú nadčasové a aj dnes sú pravdivé a platné. Sú to večné pravdy, 
ktoré aj dnes dokážu pomôcť, poradiť v rozličných situáciách. On je radca, ktorý 
nám radí a pomáha, keď ľudská rada, pomoc a útecha je u konca. Je s nami 
v našich pokušeniach a ťažkostiach. Jeho evanjelium nás usmerní a poteší vždy, 
keď sme bezradní. Nechajme sa usmerniť Jeho radami. 

Mocný Boh. Mocný i vo svojej bezmocnosti ako dieťa i ako dospelý človek na 
kríži. Mocný, lebo porazil hriech, diabla a smrť. Mocný, lebo nám vie dať večný 
život. Celá Jeho činnosť, slová, vystupovanie a zázraky, ktoré robil, svedčili o tom, 
že Ježiš nie je len obyčajný človek. On sám aj vo svojich slovách veľmi jasne 
poukázal na to, že je zjednotený s Otcom Nebeským, že je s Ním rovnocenný, že 
On je ten „Som, ktorý som“, ktorý sa predstavil Mojžišovi. Dokázal to aj tým, že 
aj vietor a more ho počúvali. 

Otec večnosti- Pán Ježiš Kristus ako Logos, Božie Slovo, ktoré sa stalo telom 
je skutočne aj Otcom večnosti, nakoľko skrze Neho bolo všetko stvorené. On je 
Otcom večnosti aj pre nás osobne, pre každého človeka, lebo On otvoril svojou 
obeťou na Golgotskom kríži cestu nám ľuďom do večnosti. Pravda mnohí ľudia 
sa nechcú vydať po tejto ceste, lebo neveria v Pána Ježiša ako svojho záchrancu, 
svojho Spasiteľa. 

Knieža pokoja – to, čo Pán Ježiš tiež niekoľkokrát zdôraznil počas svojho života 
na tejto zemi je fakt, že len On jediný môže dať pravý pokoj a odpočinutie odlišné 
od toho, čo ponúka pod týmto menom svet. Povedal: „Pokoj vám zanechávam, 
svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam.“ (J 14, 27). Ten, kto je 
kniežaťom, vládcom niečoho, tak tým neobmedzene disponuje. Bez Kniežaťa 
Pokoja nie je možné mať skutočný pokoj. Koľko ľudí sa napriek tomu márne snaží 
dosiahnuť pokoj bez Ježiša. Prajú si pokoj aj teraz cez tieto sviatky, ale nehľadajú 
ho tam, kde ho je možné nájsť. Pokoj, ktorý nám ponúka a dáva Pán Ježiš má 
hlboké korene. Spočíva vo vymazaní, odpustení hriechov človeka. Podmienkou 
je, že si ich priznáme a vyznáme ich v pokání. Takýto pokoj prameniaci 
z odpustenia hriechov môže dať jedine Pán Ježiš – Knieža Pokoja. 

Toto meno, ktoré dal narodenému dieťaťu stáročia pred Jeho narodením 
prorok Izaiáš, môžeme na základe iných miest Písma a iných proroctiev rozšíriť o 
ďalšie charakteristiky, ktoré nám povedia, kto sa narodil v Betleheme. 
Z Izaiášovho proroctva (aj z iných proroctiev) je zrejmé, aj keď to nie je doslovne 
povedané na tomto mieste, ktoré sme čítali, že to dieťa, ktoré sa narodilo 
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v Betleheme je aj kráľom. Nielen taký obyčajný pozemský kráľ, ako si to o Ježišovi 
myslel Pilát a chceli z Neho mať niektorí Židia. On je kráľom Božieho kráľovstva, 
ktoré sa Jeho narodením prelomilo do tohto sveta a odvtedy sa nezadržateľne 
šíri a je všade tam, kde ľudia prijmú Pána Ježiša za svojho Kráľa, za vládcu nad 
svojimi životmi. 

Pán Ježiš je nielen kráľom kráľovstva Božieho. On je aj Pán, ktorý chce 
panovať aj nad Tvojim životom. Je to Pán, ktorý aj za Teba zaplatil drahé výkupné, 
aby Ťa vykúpil z otroctva hriechu, aby si bol slobodný. Z tohto hľadiska je to 
dieťa, ktoré sa narodilo v Betleheme aj Vykupiteľ. Predpovedaný Vykupiteľ, ktorý 
neoslobodil svoj izraelský ľud spod nadvlády Ríma, ale celé ľudstvo spod 
nadvlády hriechu. 

V Betleheme sa narodil aj Veľkňaz, ako nám o tom svedčí napríklad list Židom. 
Veľkňaz, ktorý mohol vykonať naše oslobodenie, očistenie od hriechu, lebo 
nevstúpil do svätyne svätých s krvou obetovaných zvierat, ale so svojou vlastnou 
krvou, ktorou prikryl naše hriechy, všetky a navždy. Preto už nie je potrebné 
opakovať obete za hriechy. 

V betlehemskom dieťati sa narodil aj Prorok, posledný v rade veľkých 
starozmluvných prorokov, ktorí mocne zvestovali Božie Slovo a Jeho vôľu. Pán 
Ježiš predpovedal budúcnosť, príchod konca sveta a svoj druhý príchod a Jeho 
proroctvá sa určite naplnia. 

Mohli by sme podobne pokračovať v uvažovaní a hľadať ďalšie odpovede na 
otázku, kto sa narodil v Betleheme, koho narodenie dnes oslavujeme. O každom 
tom rozmere Jeho mena by sme mohli napísať aj knihy a aj tak by sme nevystihli 
hĺbku toho, veľkosť tej udalosti, ktorá sa odohrala v Betleheme. 

Napísať množstvo kníh o tom, kto sa narodil v Betleheme aj tak nie je to 
najpodstatnejšie. To množstvo kníh už bolo napísané. To najpodstatnejšie je, že 
sa narodil nám. Otázka pre Teba aj pre mňa dnes znie. Narodil sa Pán Ježiš aj 
v Tvojom živote? On sa narodil pre všetkých nás, pre každého človeka, ale každý 
z nás, každý človek to musí osobne prijať, uveriť, že Pán Ježiš, sa narodil aj pre 
mňa. Už si to prijal? Ujasni si ešte dnes ako odpovedáš na otázku, kto sa narodil 
v Betleheme? Odpovedáš Ježiš, Ježiško, Ježiš Nazaretský, alebo Pán Ježiš Kristus, 
môj Záchranca, Vykupiteľ? 

Dôležité je nezabúdať na to, že On je ten istý včera, dnes aj naveky, že On sa 
nemení. Všetky tie charakteristiky, ktoré o Ňom povedal prorok Izaiáš platia aj 
dnes. On je stále Predivný Radca, Mocný Boh, Otec Večnosti, Knieža Pokoja a 
chce byť tým všetkým aj v Tvojom každodennom živote. On zasľúbil, že bude 
s nami po všetky dni až do konca sveta (Mt 28,20). Preto sa môžeme radovať a 
vzdávať chválu nášmu Bohu, že takéto dieťa sa nám narodilo, že takýto Syn nám 
bol daný, že všetky tie proroctvá o Ňom sa naplnili a môžeme si byť istý, že aj 
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všetky ďalšie, ešte nenaplnené proroctvá, všetky zasľúbenia, ktoré nám Boh dal 
budú naplnené. Amen. 
                                                         Mgr. Ján Solivajs, ev.a.v. farár v CZ ECAV Žaškov  

         
Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Vianociam 2020 

 
Milé sestry a milí bratia,  
     tohtoročné Vianoce sú v mnohom iné. V rámci kalendára prišli síce 
v rovnakom čase, ale slávime ich za iných spoločenských okolností. Rok 2020 sa 
zapíše do novodobých dejín ako čas spomalenia sveta.  Dve pandemické vlny, 
ktoré udreli s plnou silou, zasiahli a poznačili život všetkých nás. Vedci, odborníci, 
lekári hľadajú cestu – znamenie, ktoré by ukázalo východisko z napätej a zatiaľ 
neprehľadnej  situácie zápasu o ľudský život. Okolnosti, na ktoré sme neboli 
pripravení, odhalili nielen pravdu o stave spoločnosti, ale najmä pravdu o stave 
nášho vnútorného a hodnotového sveta. Svet spoznal krehkosť vlastných 
materiálnych základov, museli sme sa vyrovnať s rôznymi obmedzeniami, na 
ktoré sme neboli zvyknutí. Avšak spoznali sme aj pravdu o ľudskom srdci, 
v ktorom sa zrkadlí množstvo nenávisti, zloby, nespokojnosti a nepriateľstva. 
Máme nádej, že svet dostane v najbližšom čase ako vianočný dar riešenie 
súčasnej situácie v podobe bezpečnej vakcíny, ktorá dokáže uchrániť ľudské telo.  
     Otázne je ale riešenie bolesti ľudskej duše, hodnotových spoločenských 
pomerov a medziľudských vzťahov. Svet potrebuje vianočné znamenie, ktoré mu 
pomôže znovu nájsť hodnotu lásky v záplave nenávisti, hodnotu pokory 
v ostňoch pýchy, hodnotu múdrosti a prezieravosti v klamlivom svete poloprávd 
a konšpirácií. Mnohí si aj dnes kladú otázku, či sa môže niečo zmeniť k lepšiemu. 
Vianoce sú pozitívnou Božou odpoveďou, že nový začiatok je možný. To, čo Adam 
stratil, v Kristovi nám Boh vrátil. Vianoce totiž nie sú len sprítomnením biblických 
historických udalostí spred 2000 rokov, ale sú aktuálnou Božou túžbou narodiť 
sa v tomto čase, v týchto životných okolnostiach. Boh nečakal na ideálne 
podmienky, aby sa mohol narodiť. Slovo sa stalo telom, lebo sa naplnil čas. Boh 
sa rodí do okolností, v ktorých sa práve nachádzame.   
     Aj keď sme sa narodili ako ľudia, často sa správame ako bohovia. No 
znamením Vianoc sú práve tí, ktorí nerobia samých seba bohom, ale v ktorých sa 
rodí niečo Božie v moci Ducha. Ani dnešná doba nepotrebuje viac 
chladnokrvných Herodesov, ktorí iným dávajú pociťovať, kto je tu kráľom. 
Potrebuje vianočných ľudí, ktorí oslovení Božím konaním slúžia tajomstvu 
vianočnej lásky. Boh zostupuje na zem. To je spôsob, ako sa rodí niečo Božie – 
zostupovať dole, empaticky sa skláňať k blízkym, vidieť svet, radosti aj problémy 
ich očami.  
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       V pokore zostúpiť aj vo vlastnom srdci a nájsť v ňom zabudnuté vianočné 
dieťa, jeho úprimnosť, úžas nad vecami, spontánnosť a oddanosť – to je ďalšie 
Božie znamenie. „Ak nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského  
kráľovstva.“ Vydajme sa aj my na túto vianočnú cestu, bratia a sestry. Dnešný 
svet potrebuje znamenie, ktoré mu prinesie nádej zmeny. Potrebuje vianočných 
ľudí, ktorí prinášajú hodnoty, vytvárajú zmysluplné a láskavé vzťahy, čo Biblia 
definuje pojmom „Božie kráľovstvo“. Boh si hľadá cestu, spôsob, miesto, aby sa 
mohol v nás narodiť. A dáva nám k tomu moc Ducha, moc Slova a  spoločenstvo 
– to sú nástroje, aby aj cez nás mohol prinášať nový život. Túži, aby sme sa 
tomuto svetu stali živým znamením.   
      Betlehemskí pastieri oslovení anjelským posolstvom dostávajú znamenie, 
ktoré zadefinovalo GPS súradnice a ktoré evanjelista Lukáš definuje slovami: „... 
a toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v 
jasliach.“ Vianočné znamenie, ktoré nám má pomôcť nájsť podstatu Vianoc aj 
zmysel života. Obvinieme ho aj my plienkami viery, aby nezomrelo v chlade 
sveta? Obvíjame aj v rodinách plienkami starostlivej duchovnej výchovy naše 
deti, aby v ich srdciach to betlehemské dieťa rástlo a napredovalo, a aby 
nezahynulo v chlade ľahostajnosti? V týchto časoch myslíme na všetkých, ktorí 
sa s láskou starajú o chorých, starých, poznačených rôznymi životnými 
tragédiami. Sú to vzácne vianočné ruky, ktoré dokážu obvinúť pozornosťou, 
láskou i pomocou toho, kto je v telesnej či duchovnej núdzi. Buďme vďační za 
všetkých, ktorí sa starali alebo starajú o hodnoty a duchovný život, aby narodený 
Boží Syn v srdci nezahynul. Oni sú vianočným znamením nového, Božieho sveta 
a nádejou  zmeny.  
      Posledným vianočným znamením sú jasle – miesto, kde môžeme nájsť Krista. 
Jasle boli miestom dennej obživy, pri jasliach sa stretali všetci hľadajúci obživu. 
Naše rodiny majú byť jasľami uprostred, ktorých leží Boží dar. Kristus sa chce stať 
duchovným pokrmom a túži ležať uprostred nás, teda mať trvalé miesto medzi 
nami. Nechce odísť, chce ležať v našich srdciach. Rodiny uprostred ktorých leží 
moc lásky, obety, krásy aj radosti života sú znamením Božieho sveta pre dnešný 
svet. Uložme ho a nechajme Krista ležať, nachádzajme mu miesto v tomto 
nehostinnom svete. Aby sme sa my sami, Božou mocou zrodení, Jeho láskou 
obvinutí a Jeho prítomnosťou nasýtení, stali vianočným znamením tomuto svetu.  
     Prajeme vám, milí bratia a milé sestry, aby tohtoročné Vianoce boli „iné“. 
Nech je ich posolstvo pre nás  znamením, že Bohu sa tento svet nevymkol z rúk. 
Práve naopak, Jeho ruky vložili do stredu samého seba. Nech sú pre nás osobným 
pozvaním vydať sa na spoločnú cestu s betlehemským dieťaťom. Nech sú naše 
rodiny jasľami, kde Kristus bude rásť, domovom, kde bude prebývať v Duchu 
lásky a pokoja. Domovom, kde nájdete vnútorný pokoj, atmosféru prijatia, 
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porozumenia aj nových životných výziev. Aby sa hĺbka vzájomných vzťahov 
pretavovala do úprimnej pomoci tým, ktorí stratili znamenie a zmysel života. 
Lebo dnes už nie betlehemskej hviezdy jas, ale svetlo Božej lásky v nás, musí 
svetu a blížnym ukázať, že Kristus sa v nás narodil.  
      V Božom svetle prežité vianočné sviatky a celý nový rok 2021 vám z 
úprimného srdca prajú 
 

Ivan Eľko Ján Hroboň Peter Mihoč 
generálny biskup ECAV biskup ZD ECAV biskup VD ECAV 

 
       

   Vianočné sčítanie „1+1“ 
 

„V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis 
bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, 
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 zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v 
požehnanom stave.“            
                                                                                      Evanjelium podľa Lukáša 2,1 –7 
 
     Milí bratia a sestry, 
     peniaze vraj hýbu svetom, a práve kvôli nim Augustus uviedol na prvé Vianoce 
do pohybu celú ríšu. Sčítanie ľudu, ktoré prikázal a ktoré sa konalo raz za desať 
rokov, bolo impulzom k pohybu mnohých rodín. Augustus ako cisár potreboval 
mať presný prehľad o počte daňovníkov a takto prognózovať finančné príjmy pre 
ďalšie obdobie. Nakoľko sa sčítanie odohrávalo v rodisku ľudí, na prvé vianočné 
sviatky boli mnohé rodiny spolu.  
     V koľkých súvislostiach je tento obraz podobný dnešnej predvianočnej dobe 
a bude podobný aj roku 2021, keď sa v našej krajine taktiež po desiatich rokoch 
uskutoční nové sčítanie obyvateľstva. Dnešný predvianočný moderný cisár 
uvádza do pohybu mysle ľudí. Peniaze aj dnes hýbu svetom a predvianočný čas 
je pre mnohých obchodníkov zlatou etapou roka.  Už od októbra sa nás snaží re 
– klamne a marketingovo presvedčiť o dôležitosti rôznych vecí, ktoré vraj 
neodbytne patria ku skutočným Vianociam. Dnešný mediálny cisár diktuje, kam 
je nutné ísť, čo kúpiť, čo ponúknuť, a v akej zľave, aby to ľudí dvihlo zo stoličiek 
a jeho pokladnica sa naplnila. Ak je tvoja pokladnica prázdna, stačí sa zaúverovať 
a prežiť skutočné Vianoce.   
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      Pred Vianocami sa hýbe celý svet aj z iného dôvodu. Členovia rodín roztúlaní 
do rôznych kútov sveta, hľadajú svoje rodisko, aby v kruhu svojich najbližších 
prežili čas Vianoc ako sviatky rodiny. Určite, rodina je vzácny Boží dar, byť v jej 
kruhu počas Vianoc, je vzácna chvíľa. Na Vianoce si jej hodnotu zvlášť 
uvedomujeme. Ale prvé a skutočné Vianoce sa odohrali mimo pozornosti 
betlehemských rodín. Za ich dverami sa diali sväté veci, ktoré im unikli.  
      Počas skutočných Vianoc sa totiž svet má zastaviť a vnímať pohyb Božieho 
sveta. Tento svet sa dal do pohybu, lebo Boh neprestal počítať s ľudským 
pokolením. Vianoce – to je sviatok Božieho sčítania ľudstva, kedy nám Boh jasne 
dokazuje, že s nami počíta, že naše životy, rodiny majú v jeho očiach hodnotu 
jeho Syna. Vianoce sú o poznaní, že Stvoriteľova ruka má spočítané nielen naše 
vlasy na hlave, ale tá istá ruka v nás chce tvoriť a zrodiť nový život. Tento pohyb 
napĺňa Vianoce niečím pravým a skutočným. Vianoce sú preto svätou a tichou 
nocou, lebo v Betleheme sa svätý Boh oddelil pre nás ľudí. Vzdal sa svojej slávy 
a čistoty, aby zostúpil do našej nečistoty a špiny, do maštale, do skromnosti, aby 
nás obdaril hojnosťou pravých hodnôt.  
     Toto vianočné obdarovanie neprežili spiace rodiny, ale pastieri, ktorí v noci 
bdeli. Ľudia na okraji spoločnosti, s ktorými nik nerátal. Ich nočné bdenie sa stalo 
mostom, ktorým vstúpila vianočná zvesť do ich života, zarezonovala v ich duši 
a zrodila z nich prvých vianočných ľudí. Narodený Kristus sa stal súčasťou ich 
života, a tak o nich začalo platiť 1+1. Už neboli sami, nepatrili len sami sebe, 
nemysleli len na seba, ich svet sa prestal točiť okolo nich. Na Vianoce našiel 
človek pravého Človeka splodeného z pravého Boha. Vianoce sú rovnicou 1+1, ty 
a Boh, tvoje srdce a Božie srdce, Božie narodenie a tvoje prijatie, poznanie Boha 
a tvoja viera, slovo a telo – alebo – slovo, ktoré sa stalo telom, aby prebývalo 
medzi nami a v každom z nás. Túto rovnicu ohlasuje cirkev už tisícročia.  
     Vianočné riziko však spočíva  v tom, že si zameníme znamienka, a že 
v mnohých rodinách je vnímané Božie plus ako veľké mínus. Potom platí: 1 -  1 = 
0. Bez Boha sa totiž stávam prázdnym. Boh počíta s nami, len či my počítame 
s ním. A to každodenne. Som vďačný Bohu, že život našej cirkvi je v mnohých 
oblastiach svedectvom, že Kristus sa stal súčasťou rodiny našich cirkevných 
zborov, kde sa pracuje so všetkými generáciami. Evanjelické školstvo sa 
procesom vzdelávania snaží nenásilne prinášať rôzne možnosti stretnutia 
s Kristom mladej generácii. Som vďačný za množstvo diakonickej práce 
a sociálnej pomoci tej generácii, s ktorou sa v dnešnej dobe už málo počíta. 
Službou lásky a konkrétnej pomoci je Kristova láska vnášaná do prostredia 
samoty, ťažkých životných zápasov o telesné, či duševné zdravie. Prajem si však, 
aby sme s Kristom počítali aj v našich rodinách a manželstvách, aby cez 
pôsobenie jeho Ducha sa uzdravovali vzťahy, nachádzala cesta odpustenia, 
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zmierenia, prinášania obetí a takto sme Ho ako vianočný dar prinášali do 
odľahlých kútov dnešného sveta.  
      V priebehu februára 2021 sa v našej spoločnosti uskutoční sčítanie ľudí. Táto 
udalosť sa taktiež opakuje pravidelne každých desať rokov. Súčasťou sčítacích 
formulárov bude aj otázka  vierovyznania. Aj tu sa ukáže, či v živote počítame 
s Bohom, či vianočné dieťa má alebo nemá miesto aj v našich rodinách. Budeme 
stáť pred rozhodnutím, ktoré sa môže stať svedectvom okolitému svetu: 
vyznanie alebo bez vyznania. Vianoce bez vyznania sú Vianocami bez Boha. Ak 
platí 1 - 1, potom centrom pozornosti a meradlom všetkých vecí je človek. Svet 
sa odvíja od jeho predstáv a túžob, ktoré v živote uznáva. Predstavy a túžby sa 
rodia z jeho ega. Lenže na tomto svete nie sme sami a náš život je denným 
stretom rôznych predstáv, záujmov a túžob. Preto sa náš svet stáva priestorom 
boja o prežitie. Vianoce sú však inou cestou, ktorú nám ukazuje Boh. Sú 
svedectvom, že pozemské nie je cieľom, ale cieľom je nebeské. A to nebeské chce 
prebývať už tu na zemi cez Božiu prítomnosť v nás.  
     Nech aj budúcoročné sčítanie je pre nás príležitosťou ukázať okoliu, s kým 
v živote rátame. Tu nejde len o štatistické dáta a čísla, či o nový štátny zákon o 
financovaní cirkví, zmyslom nie je ani vytvoriť dojem kvantitatívnej väčšiny, 
s ktorou sa musí v spoločnosti rátať. V Božích očiach nie sme suché čísla ani 
štatistické dáta, máme oveľa väčšiu hodnotu – hodnotu vianočného príbehu, 
ktorý sa udial aj kvôli nám. Boh s nami ráta, vyznajme s bdelosťou v srdci, že 
rátame aj my s Ním. Nech nám betlehemské Dieťa neustále pripomína 
skutočnosť, že Boh s nami počíta v časnosti, aj vo večnosti.  

 
Peter Mihoč, biskup VD ECAV 

 

Lebo Bohu nič nebude nemožné 
 

       Bratia a sestry,  
     „nálada prvého adventu“ nebola vôbec radostná, naopak očakávania boli 
pochmúrne a pesimistické. Budúcnosť národa izraelského pod nadvládou 
Rimanov, poznamenaná duchovným úpadkom a vnútornými spormi, sa javila 
v temných farbách. Tí, čo úprimne očakávali zmenu, si zrejme hovorili: „Tu nám 
pomôže iba zázrak.“ 
      A ten sa stal. Najprv pri kňazovi Zachariášovi. Najväčšou túžbou jeho života 
bolo mať potomka. Ale on aj jeho manželka boli už starí. Napriek tomu 
neprestávali prosiť.  A zrazu dostáva v chráme posolstvo priamo od anjela: 
„Neboj sa Zachariáš, lebo vypočutá bola tvoja modlitba; manželka Alžbeta ti 
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porodí syna a dáš mu meno Ján.“ ( Luk 1, 13). Zachariáš, šokovaný touto 
udalosťou, sa pýta: „Po čom to poznám?“ 
     Rovnako neuveriteľná udalosť sa odohráva pri Márii. Anjel jej zvestuje: 
„Narodí sa ti syn a dáš mu meno Ježiš, bude synom Najvyššieho.“ (Lk 1, 31). Ona 
zarazená rozmýšľa, čo to má byť? Pýta sa anjela: „Ako sa to stane?“ 
     Cítite ten rozdiel? V čom je odpoveď Zachariáša iná, ako Máriina?  Áno, je to 
v postoji srdca, vo viere.  
     Zachariáš sa pýta – po čom to poznám? Táto otázka vyjadruje pochybnosť – 
stane sa to vôbec? Mária sa nepýta, či sa to stane, ale: „Ako sa to stane?“ To je 
ten zásadný rozdiel. V jej postoji je odpoveď veriaceho srdca. 
     Možno si aj dnes hovoríme: situácia v spoločnosti, cirkvi, alebo moja osobná 
či rodinná je taká, že nám pomôže už iba zázrak. Ten zázrak sa naozaj stal a prišiel 
v Ježišovi Kristovi. Odpoveďou na túžbu po záchrane národa izraelského bolo 
Jeho narodenie, On je Záchranca, Spasiteľ, v Ňom máme život.  
     A On ponúka každému z nás zázrak nového života. Čaká na postoj nášho srdca, 
našu odpoveď. Skúsme sa pýtať nie s pochybnosťou, či sa tak stane, ale s vierou: 
„Ako sa to stane?“ 

Ján Hroboň, biskup ZD 
 

Hymna lásky a Vianoce 
 
 Keby som si svoj dom dokonale vyzdobil jedľovými vetvičkami, blikajúcimi 

svetielkami a vyhrávajúcimi zvončekmi, ale nemal by som lásku k svojej 
rodine, nebol by som ničím - iba aranžérom. 

 Keby som sa namáhal v kuchyni a piekol kilá vianočných keksov, 
labužníckych maškŕt a keby som k jedlu prestrel nádherný stôl, ale nemal 
by som lásku k svojej rodine, nebol by som ničím - iba kuchárom. 

 Keby som pomáhal v jedálni v diakonickom centre, v domove dôchodcov 
spieval koledy a všetok svoj majetok minul na blahobyt, ale nemal by som 
piesne pre svoju rodinu, nič by mi to neosožilo. 

 Keby som ozdobil vianočný stromček žiariacimi anjelmi a háčkovanými 
hviezdami, zúčastnil sa tisícich osláv a v cirkevnom zbore spieval kantáty, 
ale nemal by som v srdci Ježiša Krista, tak som nepochopil, o čo vlastne na 
Vianoce ide.  

 Láska prerušuje pečenie kvôli objatiu dieťaťa.  
 Láska necháva bokom ozdoby kvôli pobozkaniu manželského partnera.  
 Láska je priateľská napriek náhleniu a stresu.  
 Láska nezávidí iným ich domácnosť s vyberaným vianočným porcelánom a 

priliehavými obrusmi.  
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 Láska neokrikuje deti, aby uhli z cesty, ale je vďačná, že sú deti v dome a že 
môžu v ceste stáť.  

 Láska nedáva iba tým, ktorí môžu niečo vrátiť, ale s radosťou obdarúva 
práve tých, ktorí darčekom odpovedať nemôžu.  

 Láska všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádeje, všetko pretrpí. 
 Láska nikdy neprestane.  Videohry sa rozbijú, perlové retiazky sa roztrhnú, 

autá zhrdzavejú, ale dar lásky zostáva.  
 

Detské okienko 

Milé deti,  
dnes si spolu prečítame biblický príbeh, ktorý hovorí o narodení Pána Ježiša. 
Niektoré vety budú neúplné. Chýbajúci text si môžete doplniť tak, že 
vypracujete úlohy.  
 
V šiestom mesiaci poslal Boh (1)  _________________________________  
 
do galilejského (2) ______________________________________ k panne, 
 zasnúbenej s mužom, ktorý sa volal Jozef a bol z domu Dávidovho; (3)  
 
________________________________________ .  

(1) Do slov v tajničke doplň 

chýbajúce písmená. Doplnené 

písmená prečítaj po riadkoch a zapíš 

do textu.  

 

 

 

 

B  N Á    

V A  Í Č K O 

M  T L A   

M A  I N   

E  R E Š   

 U T O  U S 

P  Í R O D A 

S K R  Ň A  

K R  S L O  

P O  I C   
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(2) Slová zoraď od 1 do 13 a v tomto poradí zo slov vypíš prvé písmeno.  

 

 

 

 

 

 

(3) Zakrúžkuj každé ôsme písmeno. Písmená zapíš do textu. 

Keď anjel vošiel k nej, povedal: Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s 

tebou! Blahoslavená medzi ženami! Ona, zarazená jeho rečou, premýšľala, 

aký to pozdrav. Ale anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u 

Boha. (4) ____________________________________________________ 

___________________________________________________________ . 
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(4) K symbolom priraď správne písmeno:  

 

___  ___  ___  ___  ___           ___  ___  ___  ___  ___  ___ 
                                     

 
___  ___  ___  ___  ___  ___  ___         ___  ___  ___  ___ 

                                   
 

___      ___  ___  ___       ___  ___         ___  ___  ___  ___ 
                                        

___  ___  ___  ___  ___ 
             

V tých dňoch vyšiel rozkaz od (5) _________________________________ 

popísať celý svet.  

(5) V každom slove sa nachádza písmeno, ktoré doň nepatrí. Písmená, 

ktoré sú navyše doplň do textu.  

 

 

 

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 zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom 
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stave. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. I porodila svojho 

prvorodeného syna, (6) __________________________________________  

_____________________________________________, lebo v nocľahárni 

pre nich nebolo miesto.   

 

(6) Písmená doplň podľa súradníc.  

 A B C D E 

1 O L P CH A 

2 L U S I V 

3 E A Ž O L 

4 I K B A A 

5 A N J U I 

6 L I M N A 

7 I V H O L 

 
 
 

Služby Božie v našom cirkevnom zbore počas Vianoc 
 
     Pre konanie služieb Božích platia opatrenia vydané vládou SR. Kedykoľvek 
môže priniesť zmeny aj rozhodnutie Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši. Preto je možné, že sa do Vianoc alebo 
počas nich upravia, zmenia, či dokonca celkom zrušia časy a konanie služieb 
Božích.  
       Z dôvodu vážnej epidemiologickej situácie prosíme všetkých členov 
zboru, ktorí patria do rizikovej kategórie v rámci ohrozenia vírusom, aby 
sledovali služby Božie v televízii, rozhlase alebo na internete. Rovnako 
žiadame všetkých, ktorí sú povinní ostať v karanténe z dôvodu nakazenia 
alebo kontaktu s nakazeným alebo majú podozrenie, že sa nakazili, ale ešte 
to nemajú potvrdené, aby tiež sledovali služby Božie prostredníctvom médií 
v domácnostiach.  
      Keďže na služby Božie môže prísť iba obmedzený počet účastníkov, je 
potrebné sa nahlásiť na farskom úrade v Liptovskom Ondreji na štedrovečerné 
služby Božie. 
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     Na službách Božích v Konskej sa môže zúčastniť 20 členov, v Jakubovanoch 
30 členov a v Liptovskom Ondreji 70 členov cirkevného zboru. Služby Božie 
budú skrátené.  
 
Služby Božie počas Vianoc budú nasledovne:  
 

Štedrý večer 24. 12. 2020 
14.00 hod.   Konská  
15.00 hod.   Liptovský Ondrej  
16.15 hod.   Jakubovany 
17.15 hod.   Jakubovany  
18.30 hod.   Liptovský Ondrej  
 
1.slávnosť vianočná  
09.30 hod.    Liptovský Ondrej 
10.45 hod.    Jakubovany 
14.00 hod.    Konská  

2. slávnosť vianočná  
08.30 hod.  Liptovský Ondrej 
Večera Pánova  
09.30 hod.   Liptovský Ondrej  
10.45 hod.   Jakubovany 
 
 
Nedeľa po Vianociach  
09.30 hod.   Liptovský Ondrej 
 

  
Online služby Božie na Štedrý večer z nášho cirkevného zboru môžete sledovať 
prostredníctvom internetu na YouTube „ECAV Liptovský Ondrej“ so začiatkom 
o 17.00 hod.  
 
Konanie služieb Božích na Silvestra, Nový rok, Po Novom roku a na Zjavenie 
oznámime v Nedeľu po Vianociach a v novoročnom Zborovom liste.  

 
 

Rozhlasové a televízne prenosy služieb Božích počas Vianoc 
 

Rozhlasový prenos   Štedrý večer z Martina 24. 12. 2020 
Rádio Regina o 16:04 hod. 
Liturgovia: Milan Kubík, Paulína Šofranková 
Kantorka: Slávka Danielová 
Piesne ES: 19, A 10, 5, 14, A 11, 60 
 
Televízny prenos Štedrý večer zo Senca 24. 12. 2020 
TA3 o 17.00 hod.  
Kazateľ: Tibor Jančík  
Kantorka: Mária Neuszerová  
Piesne ES: 25, A16, 11,  42,  60 
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Televízny prenos  1. sviatok vianočný z Obišoviec  25. 12. 2020 
Dvojka o 10:00 hod.  
Kazateľ: Jaroslav Petro 
Kantorka: Zuzana Martonová 
Piesne ES: 42, 34, A 13, 54, 35, A 14, 592 
 
Rozhlasový prenos z Dudiniec 27. 12. 2020 
Rádio Regina o 9:05 hod.  
Kazateľ: Michal Tekely 
Kantor: Michal Cmarko 
Piesne ES: 37, 55, 36, 53 a A16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zostaňme v kontakte: 
 

    Webstránka zboru:          https://liptondrej.ecavlos.sk/ 
    Zborový YouTube:            ECAV Liptovský Ondrej 
    Zborový Facebook:          CZ ECAV Liptovský Ondrej 

 

https://liptondrej.ecavlos.sk/

