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INFORMAČNÝ LIST

Keď láska ozdobí Vianoce
Na jednej vianočnej pohľadnici bol nápis: Keď láska ozdobí vianočné ozdoby. Počas 
Vianoc zvykneme ozdobovať svoje domovy rôznymi dekoráciami a sviatočnou vý-
zdobou. Na stôl kladieme slávnostné menu a našimi domácnosťami rozvoniavajú 
vianočné koláče. Avšak človek nie je živený len jedlom a nápojmi. Ako ľudia vytvára-
me vzťahy, ktoré sú pre náš život nevyhnutné. Vianoce nám pripomínajú hodnotu 
a posolstvo lásky v tomto svete. Všetci ju potrebujeme a bez nej by náš život stratil 
význam a zmysel. Boh sa sklonil k nám vo svojom Synovi, v ktorom nám dokázal 
veľkosť svojej lásky. V tichu noci narodil sa Boh a On sa chce narodiť aj v tichu nášho 
ľudského srdca. Ježiš Kristus sa narodil v  chudobe, v  jednoduchosti a  skromnos-
ti betlehemskej maštale, a  predsa nám priniesol nesmierne duchovné bohatstvo, 
z ktorého smieme čerpať aj v dnešnej modernej dobe. 

Nech práve láska Božia, láska k Bohu a vzájomná láska medzi nami ľuďmi ozdobuje 
naše životy a je ich najkrajšou dekoráciou. Veď plnohodnotné Vianoce prežijeme prá-
ve vtedy, keď láska ozdobí vianočné ozdoby. Všetkým vám prajem požehnané, Božou 
milosťou, láskou a dobrotou naplnené vianočné sviatky!
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Domáce Služby Božie 
pri štedrovečernom stole

(Pred večerou, pred preberaním darčekov,  
od vianočným stromčekom – vedie hlava rodiny.)

Úvodné slovo
V mene Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.

Milá moja rodinka, rok sa s rokom stretol a my opäť sedíme pri štedrovečernom sto-
le. Máme za sebou ťažký rok. Rok, ktorý poznamenal mnoho ľudí, rodín a národov. 
Mnohí boli ťažko skúšaní vo svojej viere, mnohí boli vystavení chorobe, trápeniu, 
strachu, či inému utrpeniu, mnohí stratili niekoho blízkeho alebo utrpeli škody na 
majetku. A predsa nás Pán Boh neopustil. Možno nám chcel touto skúškou pripo-
menúť, že nie len materiálnymi vecami je človek živý, možno chcel poukázať na to, 
že aj naša duša a nebeské kráľovstvo si zaslúžia našu pozornosť. O to viac by sme 
sa mohli a mali radovať z dnešného dňa. Veď do všetkej tej neistoty, ktorú nám 
priniesol uplynulý rok, prichádza Pán Ježiš s istotou svojej lásky, milosti a večnosti. 
Do strát, ktoré nás postihli v tomto roku prichádza Pán Boh s darom, ktorý je tým 
najväčším ziskom. Po všetkom strachu, ktorý sme v tomto roku prežili, hovorí nám 
dnes anjel Pánov: Nebojte sa! Počujme teda nebeskú zvesť o tom, čo sa to stalo nad 
Betlehemom, radujme sa z toho a zaspievajme pieseň o novom čase, ktorý prícho-
dom Božieho Syna prichádza – o čase radosti a veselosti, ktorý chce konečne vystrie-
dať ten čas smútku a utrpenia. Tak privítajme Pána Ježiša, ktorý dnes ako nebeský 
hosť prichádza k nám.

Evanjelický spevník 41
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 zves-
tovali; / 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!

Evanjelium podľa Lukáša 2. kapitola, verše 2-14
 „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, kaž-
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dý 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. 
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. 
A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, anjel 
Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale 
anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému 
ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. 
A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jas-
liach. A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha 
a volali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“

Vyznanie viery
Aby sme si počuté Božie slovo aj srdcom privlastnili skrze vieru, vyznajme ju spoloč-
ne 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 Svä-
tého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a po-
chovaný 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 od-
pustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

Báseň
Deti môžu predniesť básničku alebo modlitbičku. Napr.:

Vitaj, Jezu Kriste, vitaj z nebies výšin, 
Synu Panny čistej, jediný Boží Syn, 
poslaný od Otca, spasenia pôvodca 
na Teba myslíme, z Teba sa tešíme, 
vitaj, Kráľu náš!

Hriech náš Ti nebránil milosrdným k nám byť, 
by si nás zachránil, vedel si sa znížiť. 
Láska neslýchaná nebeského Pána, 
ktorý tak miluje, že sa obetuje, 
vitaj, Kráľu náš!

Už sa naplnilo, čo mnohí čakali: 
Dieťa sa zrodilo v chudobnej maštali. 
Čuj, Sionská dcéra, k tebe sa uberá 
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Kráľ tvoj jedinečný, nesie život večný, 
vitaj, Kráľu náš!

Zaspievaj z radosti, prijmi Ho za svojho, 
veď v Jeho milosti Boh nám dal tak mnoho: 
Pokoj, život, radosť, lásky Božej hojnosť, 
hriechov odpustenie i večné spasenie. 
Vitaj, Kráľu náš!

Modlitba
Skloňme sa a takto sa pomodlime:

Milostivý náš nebeský Bože, ďakujeme Ti za radostnú zvesť, ktorá aj nám dnes za-
znela z úst anjelov. Ďakujeme Ti, že do našej neistoty, strachu a utrpenia prichádzaš 
s darom lásky, milosti a života, ktoré sa stávajú telom v osobe Tvojho Syna, Pána 
Ježiša Krista. Ďakujeme Ti, že Ho posielaš na svet a ďakujeme, že On prichádza aj 
k nám. Vitaj, Pane, v našom príbytku, vitaj pri našom stole, vitaj v našich srdciach. 
Buď nielen naším hosťom, ale členom našej domácnosti, stráž nás, veď a ochraňuj 
a dávaj nám každý deň živú vieru, vrúcnu lásku i pevnú nádej nového života s Tebou 
v tejto časnosti i raz vo večnosti. 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. 

Požehnanie
Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky i na 
veky vekov. Amen.

Evanjelický spevník 60
Na záver si ešte spoločne zaspievajme pieseň „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! / Prišiel Spasiteľ k vám!

3. Tichá noc, svätá noc. / V Ježiši-Dieťati / Boh sa láskavo usmieva nám, / anjel zves-
tuje: Buď pokoj vám! / Kristus je daný nám. / Kristus je daný nám.

Záver
A teraz už milosť Pána nášho Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Sväté-
ho so všetkými nami. Amen.
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Oznamy
Bohoslužobné stretnutia v zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva 
SR č. 307 zo dňa 16. 12. 2021:

a) maximálny počet: 30 ľudí
b) režim: OP - očkovaní a prekonaní

Za očkovaných sa považujú:
• osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky vakcíny proti 

ochoreniu COVID-19
• osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky vakcíny proti 

ochoreniu COVID-19
• osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky vakcíny proti 

ochoreniu COVID-19, ak bola podaná do 180 dní od prekonania ochorenia
• deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku

Za prekonaných sa považujú:
• osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutoč-

nosť je potrebné preukázať potvrdením

Na službách Božích je potrebné dodržať tieto opatrenia:
• Prekryté horné dýchacie cesty respirátorom. Nie je povinné pre tých, ktorí majú 

zo zákona výnimku.
• Dodržiavať odstup, respiračnú etiketu, nepodávať si ruky.
• Podujatí sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo prízna-

ky respiračného infekčného ochorenia.
• Platí zákaz podávania rúk.
• Dodržiavanie rozostupov 2m – neplatí pre osoby v spoločnej domácnosti.
• Povinnosť vyhotoviť zoznam účastníkov

Sobota 25. 12. 2021 
1. slávnosť vianočná

9:00 a 10:30 Slávn. služby Božie – Ev. kostol, L. Ján 
Na služby Božie je potrebné prihlásiť sa

Nedeľa 26. 12. 2021 
2. slávnosť vianočná

9:00 Služby Božie – Ev. kostol, L. Ján 
Netreba sa prihlasovať

Piatok 31. 12. 2021 
Záver obč. roka

17:00 Služby Božie – Ev. kostol, L. Ján 
Netreba sa prihlasovať

Sobota 1. 1. 2022 
Nový rok

9:00 Služby Božie – Ev. kostol, L. Ján 
Netreba sa prihlasovať

Nedeľa po Novom 
roku 2. 1. 2021

9:00 Služby Božie – Ev. kostol, L. Ján 
Netreba sa prihlasovať

	)Zároveň vás upozorňujeme, že pravidlá sa môžu zmeniť na základe zmeny vývo-
ja epidemiologickej situácie v našej krajine. Z tohto dôvodu vás prosíme, aby ste 
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sledovali oznamy cirkevného zboru a prípadne sa informovali na farskom úrade.

	)Ďakujme bratom a sestrám, ktorí pomohli pri výzdobe a upratovaní chrámu. 
Ďakujeme rodine Pacigovej za nové sviece do kostola a rodine Balcovej za via-
nočné ikebany.

	)Pripomíname vám aj možnosť osobnej spovede a prislúženia sviatosti Večere 
Pánovej v domácnosti. Neváhajte ich prijať ako možnosť duchovného posilnenia 
v týchto časoch. Kontaktuje nás na farskom úrade.

	)So zármutkom, ale v nádeji vzkriesenia sme sa v stredu 22. 12. 2021 o 13:00 
v Dome smútku v Podturni rozlúčili s naším spolubratom Imrichom Forgáčom 
z Podturne. Opustil nás dňa 20. 12. 2021 vo veku nedožitých 61 rokov. „Len 
v Bohu utíši sa moja duša, od Neho pochádza moja spása. Dúfajte v Neho, ľudia, 
v každý čas, vylievajte si pred Ním srdce.“

	)Pre starších bratov a sestry má cirkevný zbor pripravený ako dar Evanjelický 
stolový kalendár. Ak sa vám ho dosiaľ nepodarilo doručiť, informujte sa na far-
skom úrade.

	)V kostole alebo na farskom úrade je taktiež v predaji: Evanjelický nástenný 
kalendár (5,– €), Tranovského kalendár (5,– €) Evanjelický diár (6,50 €) 
a zamyslenia Smieť žiť pre Krista (3,60 €).

	)Ďakujeme všetkým vám, ktorí aj v tomto období pamätáte na cirkevný zbor 
a podporujete jeho prácu milodarmi: pravidelnými mesačnými platbami na účet 
cirkevného zboru i jednorazovými milodarmi. Údaje k takýmto platbám nájdete 
v tiráži Informačného listu.

Kristína Royová: V slnečnej krajine
Čítanie na pokračovanie, 19. časť

Raz v sobotu, keď sa už druhý týždeň blížil ku koncu, počul Paľko pani horárovú 
hovoriť mužovi:

„Ten pán farár, miesto čo by sa mal zotavovať, každý deň je vpadnutejší a bledší, ako 
čoby ho neviem aká starosť tlačila. A že zajtra pôjde domov kázať. Mohol by to veru 
nerobiť.“

„Nuž, vieš stará, on iste tak nemôže byť bez tej kázne, ako ja bez poľovačky a ty bez 
varechy. Keby bol, ako tí druhí, veľa by o to nedbal; ale je to poriadny a dobrý človek.“

Keď potom Paľko a pán farár šli horami, povie zrazu chlapec:

„Je to pravda, že máte tak veľa starostí, pán farár?“

„Kto ti to povedal, dieťa?“

„Myslia tak v horárni. Starajú sa, že ste bledý. Snáď myslia, že ste chorý.“
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„Nemýlia sa, dieťa; chorý až k smrti. Ale pre túto chorobu nieto na zemi lieku.“

„Ani Pán Ježiš ho nemá?“ naľakal sa chlapec. Vzal bielu ruku pánovu do svojich ma-
lých, opálených.

„Ani Pán Ježiš?“ pozrel pán do chlapcových očí sústrastne, starostlivo pozerajúcich. 
„On má pomoc, Paľko; ale —“

„No tak Ho proste! Či neviete, že každého uzdravil, aj toho porazeného, hoci ten Ho 
ani neprosil! Snáď keby sme Ho hneď tu prosili.“

„Chcel by si mi pomôcť prosiť?“

„Viete, tak ako tí stotníkovi služobníci v tom Kafarnaume, keď to povedali: ,Hoden 
je toho, ktorému to vykonáš.‘“

„Tak nepros, Paľko, bo ja nie som hoden Jeho milosti.“

„Ach, ako by som vám len pomohol?“ staral sa chlapec. „Snáď keby ste Ho tak prosili, 
ako ten muž tam pri tých dverách — viete, kde sa to ten pyšný človek toľko chválil.“

„Máš pravdu, dieťa; to je jediná modlitba pre mňa.“

Ďalej pán farár nehovoril. Vrátil sa dnes odpoludnia skorej domov.

Odpoludnia mal Paľko odprevádzať pána domov, prenocovať vo fare, a ráno zájsť za 
deduškom a stráviť s ním nedeľu.

„Ako pôjdem s ním,“ myslel si, „keď som taký špinavý? Keby som už mal tie nové 
šaty a ten klobúk!“

Posťažoval sa so svojou starosťou pani horárovej, keď — ako obyčajne po obede — 
čistil jej nože v kuchyni.

„Neboj sa, Paľko. Veď som ja na to myslela, aj som ti už niečo vyhľadala po mojich 
chlapcoch, za to, že nám toho pána farára tak dobre obsluhuješ, a aj mne tak ochotne 
poslúžiš.“

Ach, dostal Paľko peknú, kmentovú košeľu, ani čerstvo napadnutý sneh a modré no-
havice. Opasok však mal ešte nový; a kabanku mu oprali, čo on ani nevedel. Trochu 
sa zbehla; no však si ju aj tak len cez plece prevesil.

Keď sa Paľko videl v potoku, ani by sa skoro nepoznal. Krpce si bol trochu zalátal, 
aj si ich očistil — keď čistil obuv pánu farárovi — a dostal do nich nové remienky. 
Nebol veru div, že taký prešťastný kráčal popri pánovi farárovi, nesúc jeho kapsu 
v noške na chrbáte. Aj pán farár sa z toho tešil.

„S Pánom Bohom tu ostávajte! A veľmi pekne vám ďakujem!“ volal Paľko ešte zďale-
ka na pani horárovú, ktorá za nimi hľadela.

Pokračovanie nabudúce
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