Domáce Služby Božie pri štedrovečernom stole 2013
(Pred večerou, pred preberaním darčekov, pod vianočným stromčekom - vedie hlava rodiny.)
V mene Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Milá moja rodinka, ak sa obzrieme späť, na rok, ktorý je za nami, vidíme, že sme prežili
mnoho pekného, no boli aj chvíle smutné a ťažké. Všetko sme však preniesli a dnes opäť sedíme spolu
pri slávnostnom stole. Všetky dni, ktoré sú za nami, sú darom od Pána Boha. On nám dal život,
zdravie i všetky krásne chvíle, On nám pomáhal v súžení, On nás posilňoval a viedol. Dnes nám dáva
ten najväčší dar – svojho Syna, aby sa stal našim Pomocníkom, Radcom, Priateľom a Záchrancom.
Privítajme Ho s veľkou radosťou, veď prišiel kvôli nám. Chce nám byť na blízku, aby sme ani v tých
najťažších chvíľach neprepadali beznádeji a chce nám darovať večný život a všetko to, čo nám v
tomto svete chýba – lásku, pokoj, mier, radosť. Zaspievajme Mu, venujme Mu kus svojho srdca a
vykročme do ďalších dní s Ním po boku. Nech sú tieto Vianoce začiatkom nášho lepšieho, krajšieho a
hlavne duchovne bohatšieho života. Začnime nový život s narodeným Ježišom piesňou o veľkej
radosti a potom čítajme z evanjelia tú dobrú správu, ktorá znela v Betleheme, a ktorá znie dnes nám.
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 po žehnanom 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!“
Aby sme si počuté Božie slovo aj srdcom privlastnili skrze vieru, vyznajme ju spoločne
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:
Letí svetom novina, preradostná zvesť.
Mária, hľa, má Syna, Jemu sláva, česť!
Narodil sa v maštaľke v meste Betleheme.
Zavinutý v plienočkách na slame si drieme.
Nad maštaľkou hviezda ukazuje smer.
Tam sa - milý kresťan - s čistým srdcom ber!
Nebeskí anjeli spievajú "Glória".
Raduje sa pestún i matka Mária.
Ježiško maličký, krásny ako kvet,
dvíha malú rúčku, požehnáva svet.
Na kostoloch zvonia zvony, svieca blkoce.
Oznamujú všetky tóny, že sú Vianoce.
(Božena Matejovičová: Vianoce)
Skloňme sa a takto sa pomodlime:
Láskavý náš Bože, ani si nezaslúžime všetku tú lásku, ktorú nám prejavuješ, keď nám ako dar
dávaš svojho jediného Syna. My sami v tomto svete blúdime, ale s Ním môžeme kráčať istou cestou,
pretože On je svetlom, On pozná správny smer, On nás môže viesť, On je našim Záchrancom.
Ďakujeme Ti za ten dar a prosíme Ťa, pomôž nám, aby sme Ho dnes s radosťou prijali, no nikdy v
živote Ho nestratili. Kiež pri Ňom verne vytrváme a nikdy na Neho nezabúdame, lebo len s Ním
môžeme prísť do cieľa, ktorým je Tvoje sväté večné kráľovstvo.
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.

