
Evanjelického a.v. cirkevného zboru Ružomberok

V dňoch od 30.12.2011 - 3.1.2012 CZ Ružomberok pripravuje „Mission week“, program  
pre mladých ľudí mesta Ružomberok v priestoroch telocvične KDAH Ružomberok  

s nasledovným programom a sprievodnými akciami: 

Vianočná modlitba

Vianočný list

Narodený Spasiteľ sveta i môjho života, Pane Ježiši. 
Unesený zvesťou anjelov stojím v duchu s úžasom pri 
betlehemských jasličkách. 
A hľadím na Teba. 
Na Tvoju bezmocnosť, poníženosť.
Na plienky a slamu, ktoré ťa zohrievajú. 
Biedu, čo ťa obklopuje. 
A nedokážem zmerať nesmiernu lásku, ktorá je za ňou. 
Lásku, ktorá mi darovala Teba. 
S rozochveným srdcom sa pýtam: 
Kde si našiel odvahu narodiť sa do tohto nášho sveta? 
Či si vedel, čo ťa tu čaká?
Od prvého tvojho zaplakania v jasličkách 
až po srdcervúci výkrik na kríži? 
Viem, láska a múdrosť tvojho 
i môjho nebeského Otca rozhodla.
Pre moju záchranu niet inej cesty. 
Ďakujem, že si nezaváhal a necúvol. 
Prosím ťa, naplň ma svojou láskou, 
aby som ťa aj ja miloval. 
Naplň ma svojím duchom, 
aby som sa ťa mohol chytiť svojou vierou. 
Narodený v Betleheme, staň sa vládcom môjho života. 
Kráľ môj a Boh môj.
Amen.
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Slávnostne zneje Tichá noc,
až slza steká po tvári.
Vyčkávali sme až do Vianoc
na lásku v našom chotári.
Predtým šla svetom ubitá
pred prahy ticho žobrať.
A jedovatá, zvodná kobra
skalila pramene dobra.
Koľkých si ovinula zlatom!
Koľkí ju mali na srdci!
Vlastný brat prestával byť bratom,
zaclonil miesto pri slnci.
Namiesto piesní delá zneli,
plač detí drásal matkin sluch.
Ako sme toto chceli zmeniť,
keď v duši chýbal pravý Duch?

Ovocie Ducha je láskavosť,

nežne pohladiť ľudskú tvár,

v pokoji prežiť plachú radosť

a zložiť srdce na oltár.

Ku jasliam poďme si vziať dary,

aby sme mali pre iných!

Tam Božia láska pre nás žiari,

Baránok tichý, nevinný.

Vezmime Dieťa do náručia,

tíšiť Ho bude lásky spev.

Nech zvony srdca jasne zvučia,

Vianoce budú každý deň...

/Vincent Blažko, Smerovanie/

Báseň



 Započúvajme sa do krásnych me-
lódií Vianoc. Zaspievajme si v kruhu 
svojej rodiny. Ak sme sami, nakloňme 
svoje srdce k Pánovi práve nádhernou 
piesňou vianočných dní. 
...Len Tebe srdce dávam, Ježiši, môj 
Pane, Tebe sa odovzdávam, ó, Dieťa 
premilé...

Pieseň a hudba je modlitbou, chválou, 
prosbou, je radosťou, je sprievodcom 
našej viery v Pána Boha. Obohacuje 
našu myseľ i srdce a vyjadruje to, čo 
neraz nevieme povedať slovami, to, čo 
cítime kdesi v hĺbke svojej duše.
Možno ste využili aj vy pozvanie na 
vianočný koncert. Sledovali ste hu-
dobných umelcov a videli ste ako kaž-
dý z nich prežíva hudbu. Ako každý 
z nich je sústredený na struny, klávesy, 
na dych, svoje prsty, pery. A všetci sa 
pozerajú na stojan pred sebou, kde je 
zápis skladby, ktorej dávajú život.
Sústredia sa na noty a každý pohyb ich 
tela v súlade s hudobným nástrojom 
dáva vášmu uchu počuť krásu čistých 
tónov a melódiu piesní. Sú naplno sú-

stredení, napriek tomu, že ich nástroj 
práve v tej chvíli nehrá, sledujú noto-
vý zápis piesne, či skladby, napriek 
tomu, že ich prsty, či pery sa nehýbu. 
Je to zvláštny okamih, keď sa pozeráte 
na umelca, ktorý napriek tichu svojho 
nástroja, sústredene čaká, až sa znovu 
jeho prsty dotknú klaviatúry, jeho slák 
strún, čaká, až budú jeho pľúca môcť 
urobiť ďalší hlboký nádych a jeho pery 
sa dotknú kovu...
Dôvodom je pomlčka v notovom zá-
pise. Hudobný nástroj nehrá, spevák 
nespieva. Je ticho... ale to ticho je sú-
časťou hudby. To ticho je tam presne 
podľa plánu skladateľa. A každý hu-
dobník túto pomlčku, toto ticho reš-
pektuje a s neoblomnou presnosťou 
počíta doby. Po dobe pomlčky opäť 
nastúpi s istotou.
 V nápeve uplynulého roku bola 
hudba vášho života tu a tam oddelená 
pauzou, pomlčkou. Niekedy len veľ-
mi krátkou, osminovou, inokedy bolo 
ticho predĺžené na celú dobu. Preží-
vali ste možno i ťaživé ticho v nápeve 
vášho života a hlúpo verili, že toto je 

koniec pesničky...
Boh vám možno dal čas núteného voľ-
na aj v uplynulom roku, pauzu v po-
dobe problémov, choroby, smrti blíz-
keho, prerušil melódiu, vaše plány...
 Ale zabúdame, že Boh je geniálny 
skladateľ, On nepíše hudbu nášho ži-
vota bez plánu. „V pauze nie je žiadna 
hudba“, poviete si. Ale veď pauza, po-
mlčka i ticho je súčasťou hudby.
 Doprajte si aj počas tohtoroč-
ných sviatkov i na prelome rokov čas 
ticha, rozmýšľajte nad svojím životom 
i zázrakom Vianoc. Uvidíte, zažijete 
skvelý čas na hlboký nádych. Nechajte 
sa pozvať do ticha naším Bohom, ak je 

to možné na chvíľu von, z práce, sta-
rostí, z každodenného boja. Vyjdite si 
so svojím Bohom do ticha zasneženej 
krajiny, precíťte Jeho blízkosť, Jeho 
svätosť, nebo.
Započúvajme sa do ticha Vianoc, sú-
stredene, s otvoreným srdcom. A pri-
pravme sa na hlboký nádych, na ďalší 
čistý tón. Položme svoje ruky na klá-
vesy lásky a slák na struny pokoja.
Krásne melódie života plné čistých 
tónov i chvíľ nádherného ticha vám 
v kruhu vašich blízkych a v Božej blíz-
kosti želajú
     

                   David a Ilona Bázlikovci.

Ticho hudby...

Tichá noc, svätá noc. Usnula zem celá...

24.12. sobota 16:00  hod ŠTEDRÝ VEČER 

25.12. nedeľa 10:00  hod 1. sviatok Vianočný
    15:00  hod Vianočné služby Božie s programom detí 
    v EZD v Liskovej 
 16:30  hod večerné služby Božie v D. dôch. Likava 

26.12. pondelok  10:00  hod 2. sviatok Vianočný s programom detí 
   a súboru Salatín  

31.12. sobota 16:00  hod Silvester – rozlúčka so starým rokom 

  1.1.   nedeľa 10:00  hod Nový rok so spoveďou a V. Pánovou
 13:30  hod Novoročné vinšovanie v D. dôch. Nádej 

  6.1.   piatok 10:00  hod Zjavenie Krista Pána mudrcom 

  8.1.   nedeľa 10:00  hod Nedeľa po Zjavení
    15:00  hod poobedné služby Božie v EZD v Liskovej 
 16:30  hod Nešporné služby Božie v D. dôch. Nádej

T E Š Í M E   S A   N A   S T R E T N U T I E   S   V A M I !

Služby božie a  Podujatia najbližšieho obdobia


