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Vianoce inak – pomôcky z internetu 
 

“10Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, 11lebo 

narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. 12A toto vám bude znamením: 

nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach.” 

Lukáš 2,10-12 

 

Milé sestry, milí bratia, 

prinášame vám niekoľko odkazov na zaujímavé web stránky, filmy, programy, aplikácie,.., ktoré pre vás 

môžu byť v tomto špecifickom období užitočné, či inšpiratívne. Veríme, že vás motivujú k čítaniu, 

modlitbám a hlbšiemu premýšľaniu nielen počas vianočného obdobia. 

 

Služby Božie, príhovory a pobožnosti z ECAV: 

● Webová stránka ECAV - Vianoce ONLINE  

● Celoročná ponuka video zamyslení evanjelických farárov na každý deň v roku  - ECAV s vami 

 

Filmy a videá súvisiace s Vianocami: 

● Klasický film o Pánovi Ježišovi, ktorého narodenie si na Vianoce pripomíname - Film Ježiš. 

● Príbeh Pána Ježiša Krista novým, moderným spôsobom “The Chosen” (anglicky s titulkami), s 

možnosťami stiahnuť si aplikáciu pre mobilné zariadenia s operačným systémom iOS a Android. 

● Zaujímavé pripomenutie príbehu narodenia Pána Ježiša Krista - Bible project, Narodenie Ježiša, 

Lukáš 1. - 2. kapitola (anglicky, možnosť zvoliť si slovenské titulky). 

 

Vianočné materiály pre rodiny: 

● Materiály z webovej stránky ECAV. 

● Prečo robiť domáce pobožnosti a nenechať sa odradiť. 

 

Webové stránky s vianočnými materiálmi, či videami pre deti: 

● Vianočný príbeh v podaní rodiny Birnerovcov a spol. Príbeh o darčeku - Rozprávky Líšky a Vlka 

● Sliezska evanjelická cirkev ponúka viaceré vianočné materiály pre deti - Kvízy pro děti  

● Červené čižmičky - animovaný príbeh Červené čižmičky  

● Vianočný program Detskej misie Vianočný program DM  

 

Vianočné/ adventné koncerty, piesne: 

● Všetky piesne z evanjelického spevníka v audio forme (je nahratý/ naspievaný aspoň jeden verš). 

● Evanjelické Vianoce (koncert z Vranova n/T - organ a spev), YouTube odkaz tu. 

● Adventný koncert, CZ ECAV Soľ, YouTube odkaz tu.  

● Spevokol Nádej - Vianoce sa priblížili - pieseň:, YouTube odkaz tu. 

https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/vianoce-online
https://www.youtube.com/channel/UCI-ziy6zbRxVTmeA_mFGWBg
https://www.youtube.com/watch?v=CJDvH7mA498
https://studios.vidangel.com/the-chosen
https://www.youtube.com/watch?v=_OLezoUvOEQ
https://www.ecav.sk/misijne-materialy/2020
https://chcemviac.com/clanky/dokazete-viest-rodinne-poboznosti/?fbclid=IwAR1RYe-wrd9MOz2BuoBQdLs4_15zyY78-fDBBBxibUtZytTm4TXKvfWQhA0
https://www.youtube.com/watch?v=rPghqwSJ7K0&t=190s
https://drive.google.com/drive/folders/1s7GH9U8DhNUziTrgUo-OQ3dYwEkKk_sb
https://www.youtube.com/watch?v=N5lrtBZggfQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fjxdi99d1uc
http://audio.evav.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=pjivQa38ABY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iLS2iBZ8-O4
https://www.youtube.com/watch?v=Tk9IjT5epkw
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● 3. adventný koncert - Sila Adventu (Metod Rakár, Martin Socháň a Anna Droppová), TV Liptov, 

YouTube odkaz tu. 

● Vianočný album Darinky Malej - Čaro Vianoc 

○ odkaz na spotify,  

○ odkaz na soundcloud - Čaro Vianoc by Darina Malá 

 

Mobilné aplikácie: 

● Pravdepodobne najlepšia a najrozšírenejšia mobilná aplikácia Biblia YouVersion, v ktorej si môžete 

nastaviť viaceré zaujímavé vianočné plány na denné čítania, ozaj odporúčame. 

● Biblia pre deti, kde sa nachádza aj vianočný príbeh a množstvo ďalších príbehov pre deti: 

○ aplikácia pre zariadenia s OS Android, 

○ aplikácia pre Apple zariadenia s iOS operačným systémom. 

 

Iné: 

● Film Na konci světa - viera v praxi. Skutočný príbeh o misionároch medzi nebezpečnými kmeňmi. 

● Koncert Stevena Curtisa Chapmana prepletený príbehmi a svedectvami (české titulky). 

● Chcem viac - články, audio kázne, inšpiratívne videá, recenzie filmov, …o modlitbe, život v rodine 

● Biblia online - www.biblia.sk  

● Biblický korešpondenčný kurz pre deti, ktorý pripravila Detská misia na SLovensku  - Biblické 

korešpondenčné kurzy 

● Life.tv - LifeTv | Slovenská kresťanská televízia, ktorá prináša život. Dá sa pozerať aj cez FB, 

YouTube a Instagram. 

● Rádio 7 - kresťanské rádio - Rádio 7 | Hudba a slovo prinášajúce nádej  

 

Zoznamy (playlisty) piesní/ videí s chválospevovým obsahom 

Na zborový YouTube kanál sme umiestnili “playlist” - zoznam piesní/ videí rôznych kresťanských 

hudobných kapiel a zoskupení. Pridali sme do neho celkovo 26 videí, ktoré spolu ponúkajú 

niekoľkohodinové chvály, ktoré Vám určite spríjemnia vianočnú atmosféru a potešia vášho ducha. Odkaz 

na YouTube tu. 

https://www.youtube.com/watch?v=fkUI7Eh5io0
https://open.spotify.com/album/5Z6zpQptXokSVaX2vUSPkr?si=dpbd7MsrRJGOJjaVao5krw
https://open.spotify.com/album/5Z6zpQptXokSVaX2vUSPkr?si=dpbd7MsrRJGOJjaVao5krw
https://soundcloud.com/darina-mala/sets/caro-vianoc
https://www.bible.com/app
https://www.bible.com/app
https://www.bible.com/app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bible.kids&hl=sk&gl=US
https://apps.apple.com/sk/app/aplik%C3%A1cia-biblia-pre-deti/id668692393?l=sk
https://www.youtube.com/watch?v=MPAkyi3v86s&ab_channel=Filmyv%C4%8De%C5%A1tin%C4%9B
https://www.youtube.com/watch?v=MCdbmDW04yQ&ab_channel=InspirationForLife
https://chcemviac.com/
https://chcemviac.com/tagy/modlitba/
https://chcemviac.com/tagy/vychova/
http://www.biblia.sk/
https://www.detskamisia.sk/biblicke-korespondencne-kurzy-2.html
https://www.detskamisia.sk/biblicke-korespondencne-kurzy-2.html
https://www.lifetv.sk/
https://radio7.sk/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhwRRMzlZOHcogbnnBx9XcdFAuOLeO1A7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhwRRMzlZOHcogbnnBx9XcdFAuOLeO1A7

