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SLOVO NA ÚVOD 
 
     Vianoce majú svoju špecifickú vôňu. Úplne inak voňajú naše domácnosti. Šíri sa 
nimi vôňa koláčov a iných dobrôt zo sviatočne prestretého stola. Šíri sa vôňa ihličia 
z vianočného stromčeka alebo z vetiev vo váze. Šíri sa vôňa vzájomnej lásky, 
porozumenia, pokoja. 
 
      Do tejto vianočnej atmosféry vám prinášame nové číslo zborového časopisu 
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kraľovany, ktorý vychádza ako občasník.  
 
     Nájdete tu zvesť Božieho slova v krátkych zamysleniach na každý sviatočný deň. 
Veríme, že vás duchovne obohatí. Prikladáme aj niečo pre našich najmenších, slová 
básnika a niekoľko informácií o aktuálnom dianí v cirkevnom zbore podľa 
súčasných pandemických opatrení.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Nie v kvete ľadovom, 
čo kvitne na Vianoce, 

nie v stromku voňavom, 
čo lesnú báj šepoce, 

ani v hodokvase, 
čo sýti iba telo, 

ani v hviezdnej kráse, 
hoc by ju obletelo, 

je pravé čaro týchto dní...! 
 

Ono je v Dieťatku, čo teší nás, 
roztápa ľudský ľad, roztápa mráz. 

A v hrudi budí nádej, 
že púť pôjde ďalej 

a na druhom brehu, 
po víťaznom behu 

sa nám zas rozodní....! 
 

(Autor: Daniel M. Fakla) 
 

 
 
 
 
 

ZAMYSLENIE 
na Štedrý večer 

 
„Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho: 2 Abrahám splodil 
Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov; 3 Júda splodil z Támary 
Fáresa a Záru; Fáres splodil Esroma, Esrom splodil Arama; 4 Aram splodil 
Aminadaba. Aminadab splodil Násona, Náson splodil Salmona; 5 Salmon splodil 
Rachaby Bóza, Bóz splodil z Ruty Obéda, Obéd splodil Jeseho; 6 Jese splodil kráľa 
Dávida, Dávid splodil z manželky Uriášovej Šalamúna; 7 Šalamún splodil Roboáma, 
Roboám splodil Abiu, Abia splodil Azafa, 8 Azaf splodil Jozafáta, Jozafát splodil 
Joráma, Jorám splodil Oziu, 9 Ozia splodil Jóatama, Jóatam splodil Achaza, Achaz 
splodil Ezechiáša, 10 Ezechiáš splodil Manasesa, Manases splodil Amosa, Amos 
splodil Joziáša, 11 Joziáš splodil v babylonskom zajatí Jechoniu a jeho bratov. 12 Po 
odvlečení do babylonského zajatia Jechonia splodil Salatiela, Salatiel splodil 
Zorobábela; 13 Zorobábel splodil Abiuda, Abiud splodil Eliachima, Eliachim splodil 
Azora; 14 Azor splodil Sádoka, Sádok splodil Achima, Achim splodil Eliuda; 15 Eliud 
splodil Eleazara, Eleazar splodil Máttana, Máttan splodil Jákoba, 16 Jákob splodil 
Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, menovaný Kristus. 17 Všetkých pokolení 
od Abraháma po Dávida bolo teda štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť 
pokolení, a od babylonského zajatia až po Krista štrnásť 
pokolení.“                                                                     (Evanjelium podľa Matúša 1,1-17) 
 
Rodokmeň. Rozsiahla práca jednotlivca či skupiny ľudí. Kus heslovite opísanej 
histórie. Takmer nekonečný menný zoznam. Nič zaujímavé... Tak sa môže javiť 
rodokmeň, ktorý sa ťa netýka, ktorého mená ti nič nehovoria.  
Ale skúšal si niekedy spísať rodokmeň svojej rodiny? Nechcel by si spoznať tak celý 
svoj pôvod? Pre mňa je fascinujúce sledovať tie dávne rodinné väzby, skúmať už 
zabudnuté vzťahy a nechať sa poučiť históriou vlastného rodu.  
 
Mnohí ľudia, ktorí sa rozhodnú čítať Bibliu a otvoria si práve Evanjelium podľa 
Matúša, rodokmeň Pána Ježiša - ten takmer nekončený zoznam zvláštnych mien 
rýchlo prebehnú očami a začnú čítať to, čo viac zaujme ich pozornosť – opis udalostí 
narodenia Pána Ježiša. A predsa ty sa na chvíľu dnes zastav pri tom rodokmeni. 
Prečo? Toto nie je cudzí rodokmeň a je v ňom pre teba ukrytý dôležitý odkaz.  
 
Je tam niekoľko „zvučných mien“ biblických mužov  a žien - Abrahám, Izák, Jákob, 
Júda, Dávid, Jozef, Tamar, Rachab, Rút, Mária a samotný Pán Ježiš. I keď oveľa viac 
je tam menovaných ľudí možno menej neznámych. Ale jedno je to najdôležitejšie. 



Na konci toho zoznamu je tam miesto aj pre tvoje meno. Si súčasťou rodokmeňa 
Pána Ježiša, lebo On je súčasťou tvojho života.  
 
Niektorí ľudia sami seba klamú, že Pán Ježiš je len súčasťou vianočných sviatkov, že 
On patrí len k vianočnej atmosfére, k vianočnému stromčeku, k vianočným 
darčekom, k štedroprestretému stolu, ku slávnostným službám Božím. Ale opak je 
pravdou. Pán Ježiš túži byť s tebou vždy a všade. Prežívať s tebou dni sviatočné 
i bežné, radosť i smútok, úspech i neúspech, chvíle zdravia i choroby, pokoja 
i nepokoja. On túži byť s tebou v chráme, v tvojom príbytku a aj kdekoľvek inde, 
kde budú smerovať tvoje kroky.  
 
Ak by si však pochyboval, či si dosť dobrý, dosť vzorový, aby si bol súčasťou 
rodokmeňa Pána Ježiša, vedz, že už teraz sú tam zapísaní ľudia, ktorí mali svoje 
chyby. Pre svojho Boha si vzácny. Taký, aký si. Aj s chybami, aj so svojimi slabosťami. 
 
Nikdy nezabudni na to, že si súčasťou rodokmeňa Pána Ježiša! 
 
 
Modlitba 
Ďakujem Ti, môj Pane, že som pre Teba taký vzácny, že môžem byť súčasťou Teba 
a Ty súčasťou mňa. Amen 
 
 
Odporúčané piesne z Evanjelického spevníka č. 53, 61 

 
 

PASTIERSKY LIST 
Zboru biskupov ECAV 

 
Drahí, sestry a bratia, milé cirkevné zbory, 
 
     prihovárame sa vám v zložitej situácii, ale hneď s prvými slovami chceme 
zdôrazniť, že radosť Vianoc nám nemôže vziať žiadna pandémia a s ňou súvisiace 
obmedzenia. Božia láska k nám, zjavená v Ježišovi Kristovi je svetlom, ktoré 
prežaruje akúkoľvek temnotu. 
 
      Premýšľame nad tým, ako sa zmenil rámec nášho života, témy i rétorika, ktorá 
Vianoce sprevádzala. Najväčšími problémami Vianoc bývali všadeprítomný zhon a 
konzumné poňatie sviatkov. Svoje si od nás vypočuli aj tí, ktorí zhromaždenia cirkvi 
navštívili iba na Vianoce. Stačí však neviditeľný vírus a už druhé Vianoce riešime 
úplne iné problémy: strach o život, bolesť po strate drahých, všadeprítomnú 
neistotu, ohrozenie príjmov domácností a mnoho iných. Čo by sme za to dali, keby 
mohla byť celá komunita našich cirkevných zborov spolu. Keby sme si bez obáv 
mohli podať ruky, objať sa, želať si požehnané Vianoce. Keby mohli evanjelium 
o Božej láske skláňajúcej sa k nám v dieťati Ježišovi počuť aj tí, ktorí prídu iba raz 
v roku. Aké samozrejmé boli pre nás tieto veci. A akými sa stali nesamozrejmými! 
Vážili sme si ich dostatočne? Vnímali sme ich ako dar, ako milosť? Premýšľajme 
o tom v pokání pred Bohom. 
 
     Zvláštna otázka znie: Priniesla pandémia predsa niečo pozitívne? Na vlastné 
prekvapenie konštatujeme, že advent i Vianoce urobila osobnejšími, viac idúcimi 
po podstate. V cirkvi si už nevystačíme s kritikou zhonu, konzumu, reklám, ani s 
kritikou sekulárneho sveta, ktorému kresťanský obsah Vianoc nič nehovorí. 
Nemusíme vyzývať, aby ľudia spomalili, stíšili sa, boli viac sami so sebou, 
s najbližšími, s Bohom. Všetko to tu je. Vôbec neplatí, že pandémia znemožnila 
slávenie Vianoc. Ona znemožnila iba spoločné slávenie Vianoc tak, ako sme naň boli 
zvyknutí. Ale radosť ľudskej duše zo sklonenia sa milujúceho Boha k nám v Ježišovi 
Kristovi, tú pandémia nemôže a nedokáže vziať! 
 
     Nechceme zostávať iba pri popisoch našej situácie počas tohtoročných Vianoc. 
Chceme ako Božie deti urobiť kroky ďalej. Nie z vlastných síl, oduševnenia 
a hrdinstva, ale z moci vianočného evanjelia. Z moci Boha, ktorý sa skláňa k nám v 
Ježišovi a napĺňa nás Duchom Svätým. Miluje nás  absolútnou láskou, ktorej 
znamením sú betlehemské jasle, ako i golgotský kríž.  



     Ako priamu Božiu reč k nám prijmime štyri výzvy z listu Rímskym 12, 12 – 13. 
Počujeme: „Veseľte sa v nádeji“. Prijmime povzbudenie, nech dusno pandémie 
neudáva základný tón nášmu životu. Tým nech je nádej, ktorú nám prináša Ježiš 
a ktorá vyúsťuje vždy do radosti. Počujeme: „V súžení buďte trpezliví“. Prijmime 
povzbudenie, aby sme v prítomných komplikáciách života zachovali trpezlivosť, boli 
statoční, potlačili osobné horkosti a prispeli k pokoju. Počujeme: „V modlitbe 
vytrvalí“. Prijmime povzbudenie, aby sme udržiavali modlitebné spojenie s Bohom, 
najsilnejší nástroj živého vzťahu s Ním! A napokon počujeme: „K potrebám svätých 
ochotní“. Prijmime povzbudenie, aby sme v láske boli všímaví voči starším, 
osamelým, či vystaveným zložitým situáciám vo našom okolí. Prejavme im 
jednoduchú osobnú diakoniu. 
 
     Nádej v Ježišovi, ústiaca do radosti – trpezlivosť v súžení – vytrvalý modlitebný 
život – a aktívna láska. Z týchto štyroch ingrediencií nech je umiesený ten 
najchutnejší a najvoňavejší koláč našich tohtoročných Vianoc. V bratskej láske sa 
cítime byť s Vami spojení; so sestrami a  bratmi v duchovnej službe, slúžiacimi 
dobrovoľníkmi, s roztrúsenou, ale Ježišom Kristom stále milovanou cirkvou, 
zloženou zo všetkých generácií. Nech nikdy nezamĺkne naša chvála a vďaka! Ani 
počas tohtoročných Vianoc. 
 
      Ivan Eľko                                             Ján Hroboň                               Peter Mihoč 
gen. biskup ECAV                                 biskup ZD ECAV                        biskup VD ECAV 
                            

 
 

ZAMYSLENIE 
na Prvú slávnosť vianočnú 

 
„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.“     (Evanjelium podľa Lukáša 2,6-7)  
 
Muselo to byť hrozne deprimujúce. Unavení z dlhej cesty, v neznámom meste, 
odmietnutí pri ďalších dverách, ešte pod srdcom nosené dieťa, ktoré si už potichu 
plánuje svoj príchod na svet a za tým ďalšie klopanie, ďalšie odmietnutie, ďalšie 
prosenie o nocľah, ďalšia zamietavá odpoveď... Kým sa kráľovským apartmánom a 
luxusnou pôrodnicou nestala maštaľ, určená pre živé dopravné prostriedky 
pocestných. Tak málo bolo v tej chvíli tak veľa. A taká bieda sa stala nemým 
svedkom veľkolepej udalosti.  V biednej maštali sa narodil Ten, ktorý je bohatý na 
lásku, na obetavosť, na milosť a ochotne ju rozdáva každému. 
 

Keby dnes Jozef a Mária klopali na dvere tvojej domácnosti, keby dnes zvonili na 
zvonček tvojho príbytku, bolo by to iné? U nás sčítanie ľudí už bolo, naše ulice 
a myslím, že ani domy nie sú také preplnené ako vtedy v Betleheme... Aká by bola 
tvoja odpoveď na žiadosť o nocľah, žiadosť o prijatie, žiadosť o pomoc? Dnes 
s prijatím cudzincov váhame, lebo máme strach o svoju bezpečnosť. Dnes 
s pomocou pre druhých váhame, lebo máme strach z narušenia svojho vlastného 
dostatku. Dnes sami sebe mnohokrát nahovárame, že nás sa tie veci netýkajú, že 
to nie sú naše starosti, že je dosť iných ľudí, ktorí môžu pomôcť, že je to niečo, čo 
ide mimo nás.  
 

Ale toto nie je vec, ktorá sa ťa netýka, ktorá je mimo teba. Tu ide o teba a tvoj  
postoj k Ježišovi, Božiemu Synovi a tvojmu Pánovi. Keby Ho aj všetky hotely, 
penzióny, priváty, motely, botely, chaty, ubytovne, nocľahárne sveta neprijali, lebo 
by nemohli, lebo by nechceli, vieš, čo je to najdôležitejšie? Aby Boží Syn, ktorý 
prišiel na zem aj pre teba, mal miesto v tvojom srdci. Ako tvoj Boh, ako tvoj Pán, 
ako tvoj Vykupiteľ, ako tvoj Záchranca pre večnosť.  
 

V tvojom srdci majú miesto tvoji najbližší, má tam miesto tvoje obľúbené jedlo, 
miesto, kde rád tráviš čas, činnosť, ktorú rád robíš, film, ktorý si vždy rád pozrieš. 
Je to v poriadku, je to normálne. Ale aj Pán Ježiš, alebo predovšetkým On, by tam 
mal mať svoje miesto. Uprac si vo svojom srdci! Pán Ježiš prišiel aj pre teba na túto 
zem.  
 



V Jeho srdci ty máš svoje miesto. Nájde to svoje On v tvojom srdci? 
 
 
Modlitba 
Je mnoho vzácnych miest, kde by si mohol byť, môj Pane. Ale prosím, prijmi, moje 
pozvanie, vstúp do môjho srdca a prebývaj tam večne. Amen 
 
 
Odporúčané piesne z Evanjelického spevníka č. 41, 47 
 
 
 

 
 
 
 
Bola raz jedna zbožná starenka, ktorá začula Boží hlas: „Dnes ťa prídem 
navštíviť.“ Predstavte si tú radosť! Starenka začala upratovať, čistiť, zametať, 
zamiesila cesto, piekla koláče. Potom sa vyobliekala do svojich najkrajších šiat a 
čakala na príchod Boha.  
 
Ktosi zaklopal. Suseda si prišla požičať trochu soli. Starenka ju poslala preč: „Pre 
Božiu lásku, ihneď odíď, ja teraz nemám čas na také taľafatky!“  
O niečo neskôr znovu ktosi zaklopal. Pred dverami stál chlapec zakrútený do príliš 
širokého kabáta, ktorý predával lacné gombíky a mydlá. Starenka vybuchla: „Ja 
teraz čakám dobrého Boha. Nemám čas!“ a zatresla pred chlapcom dvere. 
Krátko nato sa znovu ozvalo klopanie na dvere. Starenka otvorila a pred sebou 
uvidela otrhaného starca. „Milá pani, prosím, dajte mi aspoň kúsok chleba…“ „Ó, 
nie! Dajte mi pokoj!!! Ja čakám Boha!!! A preč z mojich schodov!“ povedala 
rozhnevaná starenka a žobráka vyhodila.  
 
Prišiel večer a Boha nikde. Starenka bola hlboko sklamaná. Vo sne sa jej zjavil dobrý 
Boh a povedal jej: „Dnes som ťa prišiel trikrát navštíviť a trikrát si ma odmietla!“ 
 
                                                                                                       (Autor: Bruno Ferrero) 

ZAMYSLENIE 
na Druhú slávnosť vianočnú 

 
„Vyhnali ho (Štefana) z mesta a kameňovali. Svedkovia poodkladali si šaty k nohám 
mládenca menom Saul.“ (Skutky apoštolov 7,58) 
 
Sviatok Štefana mučeníka sa môže zdať omylom vianočných sviatkov. Po idylickom 
Štedrom večeri, kde láska vyskakuje z každého otvoreného vianočného balíčka, po 
radostnej správe Prvej slávnosti vianočnej o narodení nášho Spasiteľa, prichádza 
správa o nenávisti, hneve, vražde. Akosi to do toho rámca lásky, pokoja, radosti 
nesedí.  
 
A možno práve naschvál. Možno skutočne tento deň, táto spomienka na Štefana 
mučeníka nás má úplne drzo vyrušiť. Aby sme si uvedomili, ako ľahko môžeme 
skĺznuť k nezmyselnej nenávisti, hnevu a ako ľahko sa môžeme dať strhnúť okolím.  
Veď Štefan nič zlé neurobil. Veril v Pána Ježiša. S Jeho menom na perách a s Jeho 
láskou v srdci sa snažil pomáhať ľuďom ako diakon, teda pomocník v cirkevnom 
zbore. Spolu s ostatnými spolupracovníkmi sa starali o chudobných, siroty, vdovy 
a Pán Boh požehnával ich úsilie.  
Takže nič zlé nerobil Štefan a aj tak sa našli tí, ktorí ho nielenže nemuseli, nielenže 
nemali radi, ale ktorí ho nenávideli. A svoju nenávisť vložili nielen do slov, nielen do 
verejného obvinenia založenom na chabej obžalobe, ale svoju nenávisť a hnev 
vložili do každého kameňa, ktorý zdvihli a ktorý do neho hodili.  
 
Pred týmto svojich ohavným skutkom si odložili svoje šaty k nohám istého Saula. 
Možno sa na tom mieste objavil ako tichý pozorovateľ udalostí. Možno ako 
sympatizant tej myšlienky. Možno úplne omylom, lebo prechádzal okolo. Kiež by 
bol v tej chvíli radšej na opačnom konci mesta s úplne inými ľuďmi svedkami 
niečoho úplne iného.  
 
Daj si pozor, drahý brat, drahá sestra, čoho si súčasťou. Nie je to jedno, lebo všetko, 
čo vidíš, všetko, čo počuješ, všetko, čo zažívaš, ťa ovplyvňuje. Nechaj sa ovplyvniť 
len svojím Bohom, aby si dokázal aj dnes tak horlivo a obetavo slúžiť Bohu 
a pomáhať druhým ako mučeník Štefan.  
 
 
 
 



Modlitba 
Môj Boh a Pán, odlož si Ty ku mne svoje šaty, nech ma zasiahne Tvoja láska, Tvoja 
milosť, Tvoj pokoj a ovplyvnia celý môj život, aby som tú lásku, milosť, pokoj vedel 
rozdávať ďalej druhým ľuďom. Amen 
 
 
Odporúčané piesne z Evanjelického spevníka č. 49, 54 
 

 
 
 
 

SLUŽBY BOŽIE 
v médiách 

 
 
ŠTEDRÝ VEČER                                 16.00 hod.       rádio Regina (CZ Púchov) 
                                                            17.00 hod.       TA3 (CZ Pezinok) 
 
PRVÁ SLÁVNOSŤ VIANOČNÁ        10.00 hod.         Jednotka (CZ Stará Turá) 
 
DRUHÁ SLÁVNOSŤ VIANOČNÁ       9.05 hod.         rádio Slovensko (CZ Šahy) 
 
NEDEĽA PO NOVOM ROKU             9.00 hod.         Dvojka (CZ Košice) 
 
 

 

ZAMYSLENIE 
na Záver občianskeho roka 

 
„Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia!“  
                                                                                                                    (Žalm 103,2) 
 
Rok 2021, ktorý dnešnou polnocou končí, bol rokom silne ovplyvneným 
pandemickým dianím. Žili sme pod stále meniacimi sa usmerneniami 
pandemických opatrením. Sledovali sme stále stúpajúce a klesajúce čísla 
nakazených, hospitalizovaných, mŕtvych, očkovaných. Striedala sa v nás opatrná 
radosť s každým zlepšením, vďačnosť z vlastného zdravia, nervozita 
z dlhotrvajúcich obmedzení, neistota či s každým novým očkovaním robíme dobré 
rozhodnutie, strach keď nastali zmeny, ktoré mali dosah aj na finančný rozpočet 
našich rodín a smútok, keď sme počuli o nákaze v našom okolí, či keď sme 
vyprevádzali spomedzi nás človeka, ktorého život sa už ocitol na jeho konci.   
 
Niekoľko dní pred Vianocami mi jedna sestra povedala: Všade od každého počujem 
len negatívne správy. Nik nepovie, že sa z niečoho teší.  
 
Preto premýšľam: Skutočne je to tak, že sa nemáme vo svojom živote už z čoho 
radovať alebo sme sa zabudli radovať alebo vnímame, že to naše šťastie, obdobie 
našej radosti je také krehké, že sa bojíme nahlas povedať, že to či ono nás teší?  
 
Prosím, dnes si nájdi čas a vráť sa vo svojich spomienkach k uplynulým dňom roku 
2021. Pokojne si zober aj papier a píš. Skús objaviť čo najviac toho dobrého, milého, 
príjemného, čo si v ňom prežil. Začni pri tom, že si dnes tu. Pokračuj vďačnosťou za 
každý svoj nádych, pokrm, za strechu nad hlavou, za milujúcu rodinu, dobrého 
priateľa... Verím, že nájdeš toho ešte veľa, z čoho môžeš mať radosť, za čo môžeš 
aj dnes ďakovať svojmu Bohu.    
 
Modlitba 
Pane mojich dní, ďakujem Ti za každý nádych, ktorý si mi daroval, za každý nový 
deň, ktorý si mi otvoril, za každý prejav lásky, ktorý som mohol prijať i darovať. 
Ďakujem Ti, že som tu a Ty si so mnou. Odpusť mi, prosím, ak som v niečom 
v uplynulom čase zlyhal, ak som Ťa sklamal. Pomôž mi viac sa k tomu zlému 
nevracať. Amen  
 
Odporúčané piesne z Evanjelického spevníka č. 65, 64 



OKIENKO PRE DETI 
 
Na Vianoce si pripomíname,  
ako sa v Betleheme Márii a Jozefovi  
narodilo dieťa.  
Bol to syn a dali mu meno Ježiš. 
Všetko sa dialo presne tak,  
ako to predpovedal anjel Gabriel,  
ktorého k Márii a Jozefovi 
poslal Pán Boh. 
 

Úloha č. 1: Spoj bodky 
 

Bolo to výnimočné dieťa.  
Ježiš nebol len synom svojich rodičov, 
ale aj Božím Synom.  
 

 
O Jeho narodení prišiel 
povedať pastierom na 
lúku za Betlehemom 
anjel.  
 

Úloha č. 2: Spočítaj, 
koľko ovečiek mali 
pastieri. Bolo ich........ 
 

Keď od nich odišiel, išli 
pastieri hľadať to 
narodené dieťa. Našli 
ho v maštali a Márii 
a Jozefovi porozprávali 
všetko, čo videli a čo 
počuli. Veľmi sa tešili 
z toho, že všetko, čo 
hovoril anjel, bola 
pravda. Potom sa 
vrátili k svojim 
ovečkám.  
 

ZAMYSLENIE 
na Nový rok 

 
„Keď prišiel ôsmy deň a dieťatko bolo treba obrezať, dali Mu meno Ježiš, ako Ho 
anjel pomenoval skôr, než sa počalo v živote.“   
                                                                                  (Evanjelium podľa Lukáša 2,21) 
 
Dnes prežívame ôsmy deň od dňa, v ktorom sme si pripomínali narodenie Pána 
Ježiša. Keby sa Pán Ježiš narodil v dnešnej dobe, bol by 3-4 dni doma z pôrodnice; 
Jeho mama by si ešte stále hľadala systém, ako to všetko v domácnosti popri 
starostlivosti o novorodenca zvládnuť; otec by sa pomaly dostával z počiatočnej 
eufórie z toho, že sa mu narodil prvorodený syn a najbližšia rodina by si už 
dohodovala termín, kedy môžu prísť na „opačky“. Ale Mária a Jozef neriešili nič 
z toho. Oni na ôsmy deň od pôrodu, zobrali svojho milovaného syna do 
jeruzalemského chrámu, aby Mu dali urobiť rituálnu obriezku a aby Mu tam 
slávnostne dali meno. To bol taký oficiálny vstup do života.  
 

My dnes oficiálne vstupujeme do nového kalendárneho roka, do nového obdobia 
svojho života. Ani náhodou nevieme, čo nás v ňom čaká. Čo nám bude dopriate 
v ňom prežiť, z čoho sa budeme môcť v ňom radovať, čo nám naopak prinesie 
smútok. Nevieme, či budeme môcť prežiť jeho všetky dni alebo len časť. Nevieme, 
či budeme mať viac úspešných alebo neúspešných dní. Nevieme o ňom nič.  
 

Ale jedno vieme. Dnes začínajúci rok, rok 2022, môžeme začať i prežiť v Ježišovom 
mene. Pod záštitou Jeho ochrany, s Jeho prítomnosťou vo svojom srdci, pod Jeho 
vedením, s istotou, že nikdy na nič nebudeme sami, že On nám rád so všetkým 
pomôže.  
 

Teda vykročme spolu v mene Ježišovom s istotou, že On rád bude každým dňom 
roku 2022 kráčať s nami. 
 
 

Modlitba 
Ako doposiaľ, drahý Pane, si bol so mnou, neopusť ma, prosím, ani teraz. Pomôž mi 
prežiť dni, ktoré sú predomnou. Amen  
 
 
Odporúčané piesne z Evanjelického spevníka č. 70, 69 
 



SLUŽBY BOŽIE 
počas vianočných sviatkov 

 
Drahí bratia a sestry,  
na základe pandemických opatrení sa služby Božie môžu konať jedine v režime OP 
(očkovaní, po prekonaní COVID) s maximálnym počtom prítomných 30 ľudí. Preto 
vás srdečne pozývame na slávnostné služby Božie v nasledovnom harmonograme: 
 
ŠTEDRÝ VEČER                                 16.00 hod.       pre domácnosti č. d. 11-99 
(chrám Boží Kraľovany)                  17.00 hod.       pre domácnosti č. d. 100-182 
 
PRVÁ SLÁVNOSŤ VIANOČNÁ          8.30 hod.       chrám Boží Kraľovany       
                                                            10.00 hod.       obecný úrad Ľubochňa 
 
DRUHÁ SLÁVNOSŤ VIANOČNÁ       8.30 hod.       chrám Boží Kraľovany 
 
ZÁVER OBČIANSKEHO ROKA        16.00 hod.       pre domácnosti č. d. 11-99 
(chrám Boží Kraľovany)                  17.00 hod.       pre domácnosti č. d. 100-182 
 
NOVÝ ROK                                          8.30 hod.       chrám Boží Kraľovany       
                                                            10.00 hod.       obecný úrad Ľubochňa 
 
NEDEĽA PO NOVOM ROKU             8.30 hod.        chrám Boží Kraľovany 
 
Radi privítame aj vás, členov cirkevného zboru z ostatných obcí, v ktoromkoľvek 
čase.  

........................ 
 

Kvôli vyššie uvedeným opatreniam ponúkame aj možnosť sledovať  
služby Božie na internete – LIVE STREAM na facebooku nášho cirkevného zboru 

v nasledovnom harmonograme: 
 

ŠTEDRÝ VEČER                                 16.00 hod. 
                                  PRVÁ SLÁVNOSŤ VIANOČNÁ          8.30 hod.    
                                  DRUHÁ SLÁVNOSŤ VIANOČNÁ       8.30 hod.      
                                  ZÁVER OBČIANSKEHO ROKA        16.00 hod.       
                                  NOVÝ ROK                                          8.30 hod.  
 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

                                Drahí bratia a sestry,  

                              prajeme vám,  

                             aby váš domov  

                              bol naplnený  

                    láskou, radosťou a pokojom,  

                     aby Pán Boh bol s vami.  

 
 
  
 
 
 
 
 


