
28.03.2021- Kvetná nedeľa
Suspírium: „Hosanna Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene
Pánovom! Hosanna na výsostiach!“ (Mt 21,9b) Amen.

Pieseň: Chválospev č.  195.: „Nech zvučí dnes Hosanna!“

Pozdrav: „Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde...” (Zj
1,4b) Amen

Suma evanjelia  :   je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Evanjeliu podľa
Jána  „A večný život je v tom, aby poznali  teba, jediného, pravého Boha i
toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi tým, že som
dokonal  dielo,  ktoré si  mi dal  vykonať. A teraz ty, Otče,  osláv ma u seba
slávou, ktorú som mal pri tebe, skôr ako povstal svet!“ (Jn 17,3-5)

Pieseň: Žalm č. 24.1.4-5: „Bože, Tvoje je celá zem...“ 

Vzdych:  „Plesaj  Hospodinovi,  celá  zem! Radostne  slúžte  Hospodinovi,
prichádzajte  pred  neho  s  jasotom! Vedzte,  že  Hospodin  je  Boh,  on  nás
utvoril, patríme mu, sme jeho ľud, ovce jeho pastviny.” (Ž 100,1b-3)

Lekcia: Evanjelium podľa Matúša 21, 1-11
„Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfagé k Olivovému vrchu, vtedy
Ježiš poslal dvoch učeníkov a povedal im: „Choďte do dediny, čo je pred
vami,  a hneď nájdete priviazanú oslicu a s  ňou osliatko.  Odviažte ich a
priveďte  mi  ich! A  keby  vám  niekto  niečo  hovoril,  povedzte:  ‚Pán  ich
potrebuje.‘ A hneď ich pošle.“ To sa stalo, aby sa splnilo, čo bolo povedané
ústami  proroka: Povedzte  dcére  Siona:  Hľa,  tvoj  kráľ  prichádza  k  tebe,
tichý, ktorý jazdí na oslici a na oslíkovi, mláďati ťažného zvieraťa. Učeníci
šli a urobili, ako im Ježiš prikázal. Priviedli oslicu aj oslíka, pokládli na ne
svoje  plášte a on si  na ne sadol. Veľký zástup prestieral  na cestu svoje
plášte,  iní  odsekávali  ratolesti  zo  stromov  a  prestierali  ich  na  cestu. A
zástupy,  čo  šli  pred  ním  i  za  ním,  volali:  Hosanna  Synovi  Dávidovmu!
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach! Keď
vošiel do Jeruzalema, v celom meste nastal rozruch. Pýtali sa: „Kto je to?“ A
zástupy im odpovedali: „To je prorok Ježiš, ten z galilejského Nazareta.“
Nech  Pán  Boh  požehná  čítanie,  počúvanie  a zachovávanie  Jeho  slova.
V Duchu a v pravde, modlíme sa.



Modlitba: Milostivý Otče náš skrze Pána Ježiša Krista! 
S našimi  osobnými  Hosannami  prichádzame  pred  Teba,  a  prosíme  Ťa
o pomoc, aby si nás Ty sám ošetril a ušetril.  Pretože Ty jedine vieš, akého
ducha dnes pred Tebou máme, vidíš každú chvíľu nášho dňa, dni, ktoré sú za
nami, a Ty si ten, kto vie, prečo si nám do našich sŕdc vložil túžbu oslavovať
Ťa prostredníctvom Tvojho Slova.
Prosíme, Pane, skúmaj nás a poznaj naše srdcia. Preskúmaj, prosíme, naše
myšlienky, naše slová, množstvo negatívnych a pozitívnych prchkostí, ktoré v
nás bojujú, aby sme nereagovali na zlo, ale aj v tejto duchovnej obnove sme
sa formovali na Tvoj obraz a modlili za tých, ktorí idú proti nám, aby si im
odpustil ich hriechy, pretože nevedia, čo robia.
Tak  sa  modlíme  za  požehnanie  nášho  dnešného  uctievania  Tvojho
Presvätého  mena. Prosíme  Ťa,  aby  si  poukázal  na  naše  hriechy
a opomenutia.  Ty  nám rázne povedz,  ako máme napredovať,  aby sme sa
nepridržiavali časných vecí, ale iba Teba samotného, ktorý, ak s nami zotrváš
v spoločenstve. Naše dni môžu byť bezpečné a nemusíme sa báť čohokoľvek
a kohokoľvek, pretože Ty zachraňuješ a podporuješ svoju silou všetky duše.
Modlíme sa za tých, ktorí sa dnes chcú rozpamätať na Tvoju milosť,  ktorí
očakávajú  od  Teba  útechu  a  podporu. Prosíme  Ťa,  aby  si  potešil  našich
smútiacich,  aby sa s vďačnosťou pozerali  do vlastnej  minulosti, a na život
milovaného človeka i na jeho lásku, ktorého stratili. Bože náš, Ty vidíš nás,
akým  srdcom  a akou  dušou,-  stojíme  teraz  pred  Tvojou  tvárou. Prosíme,
hľadaj cestu do nášho vnútra a posilňuj nás v duchu. Za obetu Pána Ježiša
Krista,  o ktorom veríme,  že môže stále vstúpiť  do našich životov a našich
rodín, vypočuj naše modlitby. Amen.

Pieseň: Chválospev č. 398.: „Do Jeruzalema Ježiš vstupuje,...“

Vzdych: „Vstúpte do jeho brán s vďakou a s chválospevom do jeho nádvorí,
ďakujte mu, dobrorečte jeho menu, lebo Hospodin je dobrý, jeho milosť trvá
naveky a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie!” (Ž 100, 4-5.)

Biblický text: Evanjelium podľa Matúša 15,8
„Tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko.“

Toľko slov Písma Svätého

Milí bratia a milé sestry, slávnostné kresťanské zhromaždenie v Pánu
Ježišovi!



Naše ústa a srdcia. Koľko škôd si spôsobí človek predovšetkým sám sebe, ak

nemá ústa so srdcom v súlade. Často  prehovoríme tak a to,  čo chce ten

dotyčný počuť.  Lichotíme jeden druhému.  Niekedy však v  našich  srdciach

potichu  vyslovíme  také  veci,  ktoré  si  netrúfame  povedať  nahlas.

Nepriznávame sa k nim pred inými i sami pred sebou.

Nemôžeme si však zatvoriť svoje ústa, ani umlčať pocity našich sŕdc, pokiaľ

ide o našu vieru, keď nás Božie Slovo priamo cez Ježiša Krista vyzýva, aby

sme sa preskúmali, či sme skutočne Jeho ľud. Komu alebo proti komu sme

ochotní  prehovoriť? Koho si vážime, ako vyjadrujeme úctu? Ak by sa dala

zmerať vzdialenosť  medzi  našimi srdcami a Kristom, akú hodnotu by sme

dostali?

Hosanna bola v čase Ježiša použitá ako „nech žije“, ktorý prichádza v mene

Pána.  Ak by sme sa však pozreli na pôvodný preklad hebrejčiny, stretli by

sme sa so slovesami: „pomôžte, zachráňte a obhájte ma“. Môžu však ľudia,

ktorí  dnes  žijú,  môžu  však  spoločenstvá,  ktoré  dnes  žijú,  môžu  však

zhromaždenia,  ktoré  dnes  dodýchavajú,  a  ktorí  sa  považujú  za  veriacich,

takto kričať a vzývať? Zachráň ma. Vysloboď ma z moci zla. Od tých, ktorí ma

len stiahnu do hĺbok. Ušetri ma od toho, čo ma zlomí a prelomí, aby som sa

nemusel starať o to, kto, ako a kedy zneuctil Tvoje meno, ako ťa zahanbuje

svojimi  slovami  a  činmi,  ale  zachráň  všetkých,  ktorí  k  Tebe  prichádzajú,

ktorých nezaujíma Tvoj pôvod, ani to, že prichádzaš na osliatku, len to, aby si

stále vstupoval a prebýval v ich srdciach. 

„Tento ľud ma ctí iba svojimi perami, ale ich srdce je odo mňa ďaleko.“ Aké

smutné je, že tieto Ježišove slová zahŕňajú i dnes veľkú pravdu. Ako ďaleko

môžu byť naše srdcia od podstaty, od Hlavy našej cirkvi pre udalostí, ktoré sa

dejú  v  našom  prostredí.  Ako  cítime  všetci,  že  naše  otázky:  ako  sa  máš?



zaznievajú v stavoch vyčerpania, že 40-dňové pôstne obdobie nestačilo na

nájdenie  duchovného  pokoja,  pretože  ako  dni  a  týždne  napredujú  a  sú

preplnené zlými správami, takmer nie je čas zaoberať sa tým, čo je pôst, a už

je tu kvetná nedeľa, ba dokonca udalosti Veľkého týždňa.

Cítime  na  vlastnej  koži  tú  vzdialenosť,  ktorá  sa  medzi  nami  a Kristom

vytvorila v tomto pôstnom období? Môžeme vôbec ešte pristupovať popri

skúmaní vlastného uctievania Pána v tom zmysle, čo vychádza z našich úst,

čo nie je hodné toho, aby som bol nazývaný nasledovníkom Krista, pretože

moje  sťažnosti,  moje  nariekania  o  nedostatku  a zveličovanie  hriechov

druhých boli prvoradou úlohou, a nie to, aby som ja sám mohol znova zažiť

pôsobivé požehnania zmiernej obety Ježiša Krista, ktorá bola vykonaná pre

mňa, namiesto mňa a pre mňa.

Ježiš  neoponuje tým, ktorí  stoja proti nemu a ktorí  ho dodnes popierajú,

ktorým každé druhé slovo je rúhanie sa, ale hovorí o nás, ktorí si ho ctíme

svojimi perami,  ktorí si  uctime Jeho meno so žalmami,  hymnami,  ktorí sa

modlíme  v  Jeho  mene  a ktorí  čakáme  na  Jeho  prímluvu  pred  nebeským

Otcom, aby nás zachránil. 

On  vidí  a  vie,  koľko  toho  potrebujeme,  aby  Jeho  prítomnosť  v našom

každodennom živote bola primeraná. On vie, ako blízko alebo ako ďaleko sú

naše  srdcia  od  Neho,  keď  sa  rozhodujeme  preňho,  keď  si  vezmeme  do

vlastných rúk kompas, ktorý nás drží vedľa Neho, a každý deň poukazuje na

naše myšlienky a pocity, ktoré nás stavajú pred voľbu, aké je moje osobné

vyznanie.

Je  smutné  čítať  túto  vetu  od  Ježiša,  ale  je  rovnako  aj  povznášajúce. Je

povznášajúce, že pozná naše úmysly, počuje úprimné modlitby, vie, že môj

život  je  Mu  aj  dnes  otvorený,  a  že  smerom  k  Nemu  moja  Hosanna  je



úprimná,  a  teším  sa,  že  znova  a znova  ma obklopí  tým,  čo  v skutočnosti

potrebujem. Pretože tak ako sa nemôžeme poriadne najesť s cudzími ústami,

tak nemôžeme prejaviť svoju pripútanosť a vieru k Ježišovi srdcom iného.

Práve preto dnes spoločne a úprimne volajme k Pánovi ako Jeho ľud patriaci

len  Jemu  v  duchu,  aby  uvidel  v nás  i  napriek  našim  mohutným

vzdialenostiam, naše potreby a našu túžbu Ho osobne chváliť a rešpektovať.

Aby sme sa nestratili z Jeho  dohľadu, ale obrátil k nám Svoju tvár a žili ako

duchovný  Izrael  iba  v Jeho  požehnaní  ako  členovia  komunity,  ktorí  sa

nezhoduje s tempom, ktorý diktuje tento svet, ale sme pripravení zastaviť sa

a volať  o pomoc i  silu vo všetkých situáciách, aby sme mohli  byť s našim

Kráľom a Spasiteľom. Aby sme odteraz boli srdeční a ochotní žiť a slúžiť iba

Jemu. Amen.

Modlitba:  Bože náš, Ty vidíš, čím je i dnes naše srdce stále plné. Prosíme Ťa,
aby si prostredníctvom udalostí Kvetnej nedele posilnil našu komunitu, aby
sme odteraz boli  pripravení a ochotní  žiť iba pre Teba a v Tebe, aby naše
vyznania  a  sľuby  nemuseli  byť  prázdnymi  slovami,  ale  aby  sme  z  celého
srdca, z celej duše, z celej mysle a z celej sily milovali Teba i blížnych. 

Prinášame Ti náš celý týždeň pred Tvoju tvár. Prosíme o požehnanie našich
služieb Božích, prosíme o posilnenie viery bratislavského cirkevného zboru, o
príležitosti pokánia a o slávnostné služby Božie. Bože náš, Ty vieš, čo chceš v
živote  tohto spoločenstva vykonať,  keď pridávaš dni  k naším dňom, nech
Tvoje Slovo neprehovorí nadarmo, ale nech sa naše životy zrútia pod ťarchou
hriechu a nech stále viac ľudí volá pre Tvoju spásu, ktorú si nám už pripravil
vo SVOJOM jednorodenom Synovi.

Modlíme sa za duchovnú útechu smútiacich. Rozširuj utešujúcu moc Tvojho
Ducha Svätého na nich,  aby  ich  duše spočívali  v  Tebe a  prostredníctvom
Teba mohli  ďakovať  za všetko,  čo z Tvojej  milosti prežili  prostredníctvom
svojich milovaných, ktorí predišli do večnosti. 



Modlíme sa za našich chorých, za všetkých, ktorí čakajú na lekárske výsledky,
za bratov a sestry v nemocnici. Prosíme slovami tejto mládežníckej piesne za
našu biedu a pokoj na duši: 
„Vidím kráľa slávy Prichádzať na oblakoch s ohňom Celá zem sa chveje Celá
zem sa chveje. Vidím Jeho lásku a milosť ako očisťuje ľud z jeho vín Nuž
spievaj s ním Tak spievaj s ním. Hosanna Hosanna Hosanna na výsostiach
(2x) Hľa vidím novú nádej Rastúcu na modlitbách Na kolenách na kolenách.
Hosanna Hosanna Hosanna na výsostiach (2x)
Zbavuj moje srdce špín Nech smiem uzrieť svet očiam ukrytý. Uč ma ľúbiť
ako Ty ma ľúbiš. Zlom moje srdce pre to, čo láme Tvoje. Všetko to, čo som
je  pre  Tvoje  kráľovstvo.  Ako  kráčam  zo  zeme  do  večnosti.  Hosanna
Hosanna Hosanna na výsostiach.” Amen.

Modlitba Pánova

Ofera: „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia,
lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (IIK 9,7) 

Požehnanie: „Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho..“
(Ž 118,24)

Pieseň: Chválospev č. 399:3-4: „Už prichádza Vodca slávny...“


