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Štedrovečerné služby Božie
Boh sa skláňa k nám
PPRRO
OG
GRRAAM
M
Úvodné oslovenie
Úvodná pieseň (spieva Miriam Garajová)
Predspev:
Liturg: Pomoc naša, buď v mene Hospodinovom!
Zbor: Ktorý učinil nebesá i zem.
Liturg: Pane náš, Ty nám otvor pery!
Zbor: Nech naše ústa Tvoju chválu zvestujú!
Liturg: Pane Bože, príď k nám so svojou pomocou!
Zbor: Ó Pane túto pomoc neodkladaj!
Liturg: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému!
Zbor: Ako bola na počiatku i teraz i vždycky
i na veky vekov. Amen.
Pieseň č. 52
Sláva – L: Sláva, na výsostiach Pánu Bohu.
Zbor: A na zemi pokoj ľuďom, dobrej vôle. Amen.
Pozdrav – L: Pán Boh buď s vami! Zbor: I s duchom tvojím!
Kolekta – L: Pánu Bohu nášmu ... Zbor: Amen, amen, amen.
Žalm 2 – Zbor odpovedá: Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku,
i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Pieseň č. 41
Evanjelium L 2,1-14 – Zbor odpovedá: Slovo nášho Boha zostáva na veky!
Viera všeobecná kresťanská – 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.
Piesne spevokolu – Presvätý Boh
Báseň
Pieseň č. 593 - 1.v. iba spevokol, ostatné spolu
Kázeň Fil 2, 5-11

Modlitba, oznamy
Antifóna č. 14
Kňaz: Zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom.
Zbor: Aby sme mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete.
Kolekta – zbor odpovedá: Amen, amen, amen.
Áronovské požehnanie – L: Pán Boh požehnaj... Z: Amen, amen, amen.
Pieseň č. 60

Kázňový text: 5 Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, 6 ktorý mal
podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, 7 ale vzdal sa
hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa
zjavil ako človek, 8 ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na
kríži. 9Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, 10
aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj
pod zemou, 11 a každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš
Kristus je Pán.
Fil 2, 5-11

1. SVIATOK VIANOČNÝ
PROGRAM:

Kto si Pane?

Úvodné oslovenie
Predspev: Ó Ježiši, Tvoje narodenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie.

Prihovor sa k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli
verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti.
Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor:
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami
a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to
ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech
som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu Otče
dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho
sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 47
Slávnostná sláva – odpoveď: pieseň č. 34 – 1.v.
Antifóna č. 12
Kňaz: Dieťa narodilo sa nám. Sláva Bohu!
Zbor: Syn je nám daný. Sláva Bohu!

Pozdrav, kolekta, Žalm 96, 1-3; 10-13
Pieseň č. 61
15 Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si
Evanjelium J 1, 1-14
Viera všeobecná kresťanská pastieri: Poďme až do Betlehema a pozrime sa, čo sa
to stalo, čo nám oznámil Pán. 16 Poponáhľali sa
Pieseň č. 53
teda a našli Máriu a Jozefa i nemluvniatko uložené
Kázeň Lk 2, 15-18
v jasliach. 17 Keď to videli, vyrozprávali, čo im bolo
Pieseň spevokolu
povedané o dieťatku. 18 A všetci, ktorí to počuli,
Modlitba, oznamy
divili sa tomu, čo im pastieri hovorili.
Pieseň č. 595 – 1.v.
Antifóna č. 19
Kňaz: Povstaň a zaskvej sa, lebo prišlo tvoje svetlo!
Zbor: A sláva Hospodinova svieti nad nami!
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 595

2. SVIATOK VIANOČNÝ
Pohľad plný Ducha Svätého
PROGRAM:
Úvodné oslovenie
Predspev: Vojdite, plesajme č. 605
Konfiteor
Pieseň č. 48
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola Sk 6, 1-7
Pieseň č. 592
Evanjelium Mt 10,16-22
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 62
Kázeň Sk 7, 54-56
Pieseň č. 39 – 1. v.
Antifóna č. 16
Kňaz: Svetlo prišlo na svet. Chváľme Pána
Zbor: Nemilujme tmu, ale svetlo. Chváľme Pána.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 39

Keď to počuli, zúrili v srdci a
škrípali zubami na neho. Ale
on, plný Ducha Svätého,
vzhliadol k nebesám, videl slávu
Božiu a Ježiša stáť na pravici
Božej, i riekol: Ajhľa, vidím
nebesá otvorené a Syna človeka
stáť na pravici Božej.
Sk 7, 54-56

Služby Božie počas vianočných sviatkov
25.12.2012
26.12.2012
30.12.2012

1. sviatok vianočný – Služby Božie – 10,30h
2. sviatok vianočný – Služby Božie – 10,30h (po skončení sl. Božích Večera Pánova)
Služby Božie – 10,30h

31.12.2012

Silvester – Služby Božie – 17,00h

1.1.2013

Slávnostné služby Božie – 10,30h

6.1.2013

Služby Božie – 10,30h
Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku
1. sviatok vianočný 2012

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!
Na otázku: Kto je Pán Boh? – môžeme dať na základe Písma svätého rozličné odpovede. Vo svojej podstate sú
však všetky odpovede spojené s odpoveďou, ktorú nám dáva apoštol Ján, keď píše: Boh je láska (1J 4, 8b).
Hlavným a najväčším prejavom Božej lásky k nám je Pán Ježiš Kristus. Na lásku zjavenú v Ňom nás Ján
upozorňuje slovami: Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi; a nimi sme (1J 3, 1a).
Slovo pozrite je signálom, ktorým nás apoštol upozorňuje, že si máme všimnúť niečo, čo je mimoriadne
dôležité, že máme na to sústrediť svoj záujem.
Tým predmetom nášho záujmu má byť Božia láska k nám. Božia láska, to nie je niečo, k čomu by mal človek
unikať vo svojej fantázii preto, aby sa aspoň na chvíľu klamne vymanil z reality života, nie je to len zbožná
túžba utláčaného človeka, ktorý nepoznal veľa lásky v tejto časnosti, jednoducho – Božia láska nie je výplod
ľudského mozgu a citov. Apoštol nám píše: Pozrite! Lásku Božiu je teda možné vidieť, poznať, zažiť, pretože je
skutočnosťou. Pravda, oči, ktorými sa dá Božia láska veľmi jasne vidieť, sa nazývajú: viera.
Apoštolovo pozrite je akoby prst, ktorý nám aj v dnešný deň ukazuje do Betlehema, na chudobné dieťa
položené v jasliach. Toto dieťa však znamená stelesnenú Božiu lásku. Boží čin, ktorý umožnil príchod Pána
Ježiša na tento svet v tele človeka, hlboko zasiahol do dejín ľudstva i do nášho osobného života.
Ježiš Kristus vzal na seba našu podobu, aby sme sa my mohli stať podobnými Jemu. Apoštol v Liste Židom
píše, že Pán Ježiš nás menuje svojimi bratmi (Žid 2, 11). A ak sme Jeho bratmi a sestrami, sme aj deťmi
Božími. Tak to čítame i v Evanjeliu podľa Jána: Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími J 1, 12). –
To je pre nás veľký a veľmi vzácny odkaz o Božej láske a milosti.
Apoštol Ján zdôrazňuje, že sme Božími deťmi. Táto nová hodnota človeka prevyšuje všetky ostatné,
ktoré tu dostávame a máme. Boh nás ňou obdaroval preto, že Boží Syn sa stal človekom a naším bratom – to
je div lásky Vianoc!
Keď sme Božími deťmi, to znamená, že sme si navzájom bratmi a sestrami. Vianoce sú teda nielen sviatkami
Božej lásky k nám, ale aj sviatkami našej lásky k druhým ľuďom. Láska k blížnym zahŕňa úctu, porozumenie,
čestnosť, oslobodenie sa od egoizmu a jeho prejavov, znamená vedieť odpustiť, ale znamená aj nebyť
ľahostajný k prejavom nespravodlivosti a nemorálnosti; súčasťou lásky k blížnym sú i modlitby za nich.
Boh, ktorý sa stal dieťaťom človeka, aby sme sa my stali Božími deťmi, nám aj počas týchto vianočných
sviatkov pripomína, že máme žiť v láske. Pretože skutočná láska dáva človeku ľudskú dôstojnosť, je liekom na
choré medziľudské vzťahy, na mnohé problémy, na krízu každého druhu.
Život v Božej láske a v láske Božích detí sa nekončí vtedy, keď sa končia vianočné sviatky, pretože takýto život
je poslaním, úlohou a zmyslom konania každého kresťana.
Prajeme Vám všetkým, Vašim rodinám a cirkevným zborom Božou láskou a milosťou požehnané
vianočné sviatky.
Slavomír Sabol
Miloš Klátik
Milan Krivda
biskup VD
generálny biskup
biskup ZD

