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Nedeľa po Vianociach – 29.12.2019 

 

Téma: Slovo stalo sa telom 

Piesne: 32, 59, 36, 40, A15 

Liturgické texty: 1M 3, 1-7; L 2, 33-40 

 

Program 

1. Oslovenie 

2. Predspev  

3. Pieseň ES 32 

4. Sláva, Pozdrav, Kolekta  

5. Starozmluvný text: 1M 3, 1-7 

6. Pieseň ES 59 

7. Evanjelium: L 2, 33-40 

8. Pieseň ES 36 

9. Kázeň ,Všeobecná modlitba, príhovorné modlitby, Otčenáš, 

Oznamy, Apoštolské požehnanie  

10. Verš piesne ES 40 

11. Antifóna 15 

12. Kolekta  

13. Áronovské požehnanie 

14. Verš piesne ES 40 

15. Ukončenie s podaním rúk 

 

 

Suspírium 

Požehnaný nebies Kráľu, chválim Ťa za dobrotu, 

ktorá priviedla nás hriešnych ku novému životu. 

Daj prosíme svojho Ducha, by verne sme Ťa ctili, 

vo vzájomnej úcte, láske, tu na zemi žili. 

To Svetlo sveta, čo nesieš, pokoj, radosť, spasenie, 

to prinášaš nám, Kriste, sťa vianočné dobrodenie.  

(ThDr. Zuzana Poláková: Vyslyš prosby naše...) 

 

Kázňový biblický text: J 1, 1-18 

1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to 

Slovo. 2 Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha. 3 Ním povstalo 

všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo. 4 V Ňom bol život a 

život bol svetlom ľudí. 5 To svetlo svieti v tme, ale tma Ho 

nepohltila. 6 Bol človek, ktorého poslal Boh; menoval sa 

Ján. 7 Tento prišiel na svedectvo: svedčiť o svetle, aby všetci uverili 

skrze neho. 8 On sám nebol to svetlo, len svedčiť mal o 

svetle. 9 Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka 

prichádzajúceho na svet. 10 Bolo vo svete a svet Ním povstal, ale 

svet Ho nepoznal. 11 Do svojho vlastného prišiel, a Jeho vlastní Ho 

neprijali. 12 Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, 
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tým, čo veria v Jeho meno, 13 ktorí boli splodení nie z krvi, ani z 

telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. 14 A to Slovo stalo sa 

telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na 

slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy. 15 Ján 

svedčil o Ňom volajúc: Toto je Ten, o ktorom som povedal: Ten, 

ktorý prichádza po mne, je predo mnou, pretože bol skôr ako 

ja. 16 Z Jeho plnosti sme zaiste všetci prijali, a to milosť nad 

milosť. 17 Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda 

stala sa skrze Ježiša Krista. 18 Boha nikto nikdy nevidel; 

jednorodený [Syn] Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten (Ho) známym 

učinil. 

Milí bratia, milé sestry! 

 

Dnes je nedeľa po Vianociach a opäť sme sa stretli na 

Službách Božích, ktoré sú ešte stále vo vianočnom duchu. Spievame  

piesne vianočného charakteru a výzdoba chrámu zostáva nezmenená 

až do Zjavenia sa Krista Pána mudrcom. No napriek tomu, prvotné 

nadšenie z vianočných sviatkov začína citeľne vyprchávať a život sa 

začína pomaly vracať do starých zaužívaných koľají. Jedno 

z najväčších tajomstiev našej viery, Ježiš Kristus – náš Vykupiteľ, 

prestáva byť centrom záujmu. Tento smutný fakt žiaľ vidíme pri 

pohľade na mnohé miesta, ktoré tu pred pár dňami boli obsadené, no 

dnes znovu zívajú prázdnotou. Každoročne sa stretávame s týmto 

fenoménom a môžeme za tým vidieť akúsi formu prebiehajúceho 

trendu. Z pohľadu spoločnosti je totiž najproduktívnejšia časť 

sviatkov za nami a pozornosť sa začína upriamovať na ďalšiu 

spoločensky významnú udalosť, a to koniec kalendárneho roka. 

Tento jav je krásne viditeľný najmä v obchodných reťazcoch, ktoré 

majú po sviatkoch výbornú tržbu a pripravujú sa na ďalšiu vlnu 

nákupného ošiaľu spojenú s alkoholom a pyrotechnikou. Na pozadí 

celého tohto diania prebieha nenápadný boj. Boj o pozornosť 

človeka. Nie je to vôbec žiadna novinka. Veď hovoríme v podstate 

o zápase trvajúcom od pádu prvých ľudí - Adama a Evy, keď had 

v rajskej záhrade naviedol Evu k porušeniu Božieho nariadenia. 

Získal si totiž jej pozornosť a ľstivým spôsobom ju obalamutil. 

Podobne je tomu i dnes. No tých spôsobov, veľmi rafinovaných 

spôsobov, ako odvrátiť človeka od toho najdôležitejšieho – Ježiša 

Krista, je skutočne nespočetne veľa. Svoje významné postavenie 

v tomto ťažení má práve moc slova. Príklad s obchodnými 

reťazcami mi príde ako príhodný, pretože podobne, ako aj my v 

chrámoch, tak aj oni v dostatočnom predstihu poukazujú na ten 

prichádzajúci vzácny čas radosti a používajú dokonca i podobné 

slová. Pozývajú nás prežiť čo najplnohodnotnejšie nadchádzajúce 

sviatky, no nie vďaka narodenému Jezuliatku v betlehemskej 
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maštali, ale prostredníctvom ich produktov. Kedy ste v 

nejakej vianočnej reklame začuli čo i len slovko o Spasiteľovi - 

Pánovi Ježišovi? Vždy sa len generálne hovorí o vianočných 

sviatkoch, ako o období pokoja, radosti a rodinnej pohody. Na 

obrazovkách vidíme vysmiate, šťastné rodinky pri horiacom kozube 

a v horšom prípade sa z obrazovky dokonca usmieva i Santa Claus. 

O tom pravom význame sa však z týchto spotov nedozvedáme 

takmer nič. Týmto príkladom nechcem samozrejme klásť vinu na 

ramená obchodníkov a ani nie je mojim zámerom označiť 

nakupovanie za niečo, čo k Vianociam nepatrí. Snažím sa len 

poukázať na to, že hoci obidve strany môžu hovoriť o tej istej veci či 

príležitosti, nemusia však nevyhnutne doviesť človeka k pravému 

životodarnému cieľu. Toto je jeden z mnohých modelov situácií, 

pred ktorú je človek denno-denne stavaný, s nutnosťou voľby. Slová 

majú totiž veľkú moc, pretože dokážu budovať, ale aj ničiť. 

V evanjeliu podľa Jána hneď v prvých veršoch čítame, že na 

počiatku bolo Slovo. Toto Slovo však nie je obyčajným slovom, ale 

je tým najväčším Slovom s veľkým S, pretože to Slovo bol Boh. 

Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo. 

A práve v tento vianočný čas s vďakou predstupujeme pred Pána 

Boha, pretože toto Slovo sa stalo telom a prišlo medzi nás. Pán Ježiš 

prišiel medzi nás, a hoci Ho vtedy mnohí neprijali a ani dnes 

neprijímajú, tým však čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími. 

Tým, čo veria v Jeho meno, otvoril cestu k zmiereniu sa 

s Hospodinom. Kvôli Nemu sa môžeme v modlitbách prihovárať 

k Pánu Bohu slovami: Abba, Otče. Toto významné Božie 

spasiteľské dielo je nadčasové a nekončí sa len určitým obdobím. 

Nie je to len mŕtva spomienka viazaná k určitému dátumu, ale je to 

živá, radostná skutočnosť, ktorá má napĺňať naše srdcia vďačnosťou 

a šťastím počas nášho celého života. Preto som rád, že sa i dnes 

stretávame, aby sme vzdali chválu a slávu Tomu, ktorý ju má od 

svojho Otca. Toto Slovo Božie je Slovom záchrany a spasenia a tak 

pre náš život pravým a neodmysliteľným svetlom. Záchrana 

a spasenie, o ktorom nám hovorí Boh v Ježišovi Kristovi, znamená 

pre nás i celé ľudstvo vyslobodenie z temnoty a biedy hriechu. 

Prvými, ktorí prijali túto radostnú správu spasenia boli betlehemskí 

pastieri a Mária. Oni prví počuli, ako Boh prehovoril. A tento hlas 

zvestujúci radostnú novinu poslúchli. Ich načúvanie Božím slovám 

o vtelenom Božom Slove bolo v bezvýhradnej poslušnosti. Bez nej 

by sa im bol zamiešal iný hlas do tejto radostnej zvesti, ktorý by im 

potom zatemnil ich oči. Boha totiž nikto nikdy nevidel a práve 

vďaka jednorodenému Synovi Božiemu, môže byť Hospodin ľuďom 

známy, poznateľný. To isté od nás žiada Boh, aby sme boli ako aj 

oni - ľuďmi, ktorí idú za svetlom Božieho slova a nedali sa zviesť 
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z cesty. Slovo Božie volá k rozhodnutiu. Je pozvaním, aby sme 

všetko nepravé, mŕtve opustili a nanovo počúvali Boží hlas, ktorý 

nám zasľubuje večný život. Veď večný život je naplnením Ježišovho 

príchodu. Začína sa už tu v tejto časnosti. Už tu ho treba vedieť 

správne poznať. Preto nás chcem povzbudiť, aby sme neochabovali 

vo viere a nenechávali sa viesť davom, a ani ničím iným než jedine 

vteleným Slovom Božím, Ježišom Kristom. Amen. 

Pokázňová modlitba 

Milostivý Bože a Otče náš! Ty si nám zo svojej nesmiernej 

milosti a lásky dal svoje Slovo, ktoré sa stalo telom, aby si nás 

nehodných a stratených priviedol naspäť k Tebe. Vďaka Nemu už 

viac nie sme cudzími a smieme k Tebe volať ako Tvoje vlastné deti. 

Prosíme, naplň nám srdcia živou vierou, aby sme v narodení Ježiša 

Krista videli a poznávali Tvoju prítomnosť medzi nami. Daj nám 

Ducha Svätého, aby sme sa vždy spoliehali na Tvoju milosť 

a neodklonili svoj zrak od pravého svetla, vedúceho nás do večného 

života. Tvoje sväté meno nech je vyvýšené a chválené všetkými 

národmi pre mocné a divné skutky, ktoré si pre nás vykonal. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


