
Drahí bratia a sestry v duchovnej službe! 

 

Hoci sa advent ešte nezačal, predsa máme pri pohľade na svet v dnešných dňoch pocit, že 

prichádzajú Vianoce. Médiá, reklama a obchody nám podsúvajú vianočnú atmosféru 

s dôrazom, aby sme sa na Vianoce hmotne pripravili. V dnešnom svete však absentuje advent 

– duchovná príprava na Vianoce. O to ťažší boj zvádza dnešná cirkev so svetom v snahe 

zachovať tradičné hodnoty duchovna a prijímať duchovné dary – najmä dar Božieho Syna – 

vo všetkej pokore, vážnosti a dôstojnosti. K tomu nám slúži advent. Advent, ktorý diabol 

systematicky a úspešne vytláča z povedomia moderného človeka ako niečo skostnatené, 

tradičné, zbytočné. 

Kresťania, Boží služobníci a hlásatelia Božej pravdy túžia po advente, ktorý by im pomohol 

pripraviť sa na prijatie Božieho Syna. Túžme aj my vyplniť decembrové dni skutočným 

adventom. Túžime po príležitosti k prežívaniu skutočného adventu. Veríme, že sa o to 

usilujete aj Vy, vo Vašom cirkevnom zbore. 

Ako pomoc k tomuto zápasu a k príprave na advent Vám v dnešnej pošte zasielame: 

 

 Adventný modlitebný týždeň – vypracoval ho br. V. Kmec na tému Proroctvá proroka 

Jeremiáša. 

 Návrh tém k adventným stredtýždňovým večierňam – vypracoval Štefan Kiss v duchu 

témy, ktorá bola témou roku 2007 – misia. 

 O čom hovoria hviezdy – s. Martina Krivdová pripravila vianočné pásmo pre väčšie 

deti. 

 Vianočné zvony a Zatvorené – sú básne vhodné pre rôzne vekové skupiny detí. 

 

Veríme, že Vás naša ponuka duchovne obohatí a inšpiruje k ďalším myšlienkam. Kiež 

myšlienky autorov obsahu dnešného balíka, vedené – veríme – Duchom Božím, napomôžu 

Vášmu duchovnému rastu, aby ste sami pohltení adventom mohli k prijatiu Božieho Syna 

pripraviť tých, ktorých Vám zveril Pán na všetkých postoch a vo všetkých úradoch ECAV. 

K tomu Vám vyprosujeme od nebeského Otca hojnosť darov Jeho Svätého Ducha, štedrosť 

v milosti a trvácnosť Jeho pomoci a požehnania. 

 

S bratským pozdravom 

 

Miloš Klátik – generálny biskup ECAV 

 

Štefan Kiss – tajomník GBÚ pre misiu 

 

 


