
Domáce služby Božie pri štedrovečernom stole 2015 
 

(Pred večerou, pred preberaním darčekov, pod vianočným stromčekom − vedie hlava rodiny.) 

 

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

 

Milá moja rodinka, Pán Boh je taký dobrotivý! Máme za sebou ďalší rok života a pri pohľade 

späť vidíme, ako stál a i teraz verne stojí pri nás, ako na nás dopustil nejednu skúšku, no dal aj mnoho 

požehnania a hlavne pomohol obstáť a dal síl vytrvať a kráčať ďalej. Bez Jeho pomoci by sme neboli 

dnes takto spolu, neužili by sme zdravia ani života po všetky tie dni, bez Neho by sme sa dnes 

nemohli radovať. Ale On je dobrotivý a Jeho láska a dobrota sa neprejavuje len v daroch, ktoré nám 

dal v tomto roku, ale v tom najväčšom dare, ktorý nám dáva práve dnes. Je to dar v osobe Jeho 

jediného Syna. A naša radosť preto nie je iba radosťou z ďalších dožitých Vianoc, radosťou z 

požehnania, čo nám po celý rok dával, ale radosťou z tohto jedinečného daru, ktorý dostávame práve 

dnes. Zanechajme preto prácu, starosti či smútok a otvorme srdce tej večnej a dokonalej radosti, ktorá 

prichádza spolu s Božím Synom. Zaspievajme Mu na chválu a radujme sa spolu v kruhu bratov a 

sestier v zbore, no i v kruhu našej rodiny v tento čas radosti a veselosti. 

 

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 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, 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. 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 jasliach. 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!“ 

 

Na znak toho, že slová evanjelia skrze vieru za svoje prijímame, vyznajme našu vieru 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. 



Deti môžu predniesť básničku alebo modlitbičku. Napr: 

 

Zaspievam ti do uška,  

pohladím ti rúčky.  

Vezmem si ťa do náručia,  

obujem papučky.  

 

Dieťatko tak nevinné  

prišlo si ma spasiť.  

Ty bojuješ srdiečkom,  

kým iný meč tasí.  

 

Lež ty vyhráš! Zachrániš svet!  

Verím v tvoju silu.  

Tak ma nechaj kolísať ťa  

v tú vianočnú chvíľu 

 

Jana Barilová 

 

 

Skloňme sa a takto sa pomodlime: 

 

Láskavý náš Pane Bože, nebeský Otče, ďakujeme Ti za lásku, ktorou tak miluješ svet, že si dal 

svojho jednorodeného Syna, aby nikto nezahynul, ale veriac v Neho mal večný život. Ďakujeme Ti, že 

svoju lásku nám dokazuješ dennodenne v našom živote, že sa o nás staráš, sprevádzaš nás a žehnáš 

nám. Ďakujeme Ti nadovšetko za dar spasenia, daný nám v Tvojom Synovi, ktorého narodenie dnes 

slávime. Rozhojňuj v nás, prosíme, úprimnú radosť, aby jej hlas zaznel do našich starostí a nášho 

zhonu. Kiež tak prežijeme nielen požehnaný vianočný čas, ale vykročíme do ďalšieho života s novou 

silou, ktorej prameň nevysychá, lebo je založený v Tebe, Tvorcovi a Darcovi života. Kiež nám radosť  

z narodenia Tvojho Syna horí v srdciach po všetky dni nášho života. 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. 
 

Na záver si ešte spoločne zaspievajme pieseň „Tichá noc“. 

 

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 účastenstvo Ducha Svätého so 

všetkými nami. Amen. 

Štefan Kiss 


