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Suspírium: „Velebí moja duša Pána a môj duch zajasal v Bohu, mojom 

Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, odteraz ma budú 

blahoslaviť všetky pokolenia, pretože veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a 

sväté je jeho meno, a jeho milosrdenstvo je z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa 

ho boja.“ (Lk1,46b-50) Amen. 

Pieseň: Žalm č. 81, 1-3: „Hlasom veselým Boha oslavujte...”  

Pozdrav: „Dobrý je Hospodin voči tým, čo v neho dúfajú, voči duši, ktorá ho 

hľadá. Dobré je v tichosti čakať na Hospodinovu pomoc.“ (Náreky 3,25-26) 

Modlitba: Milostivý Bože náš skrze Pána Ježiša Krista! 

Ďakujeme Ti, že dnes Ťa môžeme hľadať v Tvojom príbytku. Ty si dobrý a dávaš 

nám svoju milosť, veď nás nenecháš v tme, ale my môžeme vykročiť do svetla 

Tvojho Slova. 

Vyznávame Ti, že nám veľmi chýba pokoj domova. Chýbalo nám spoločenstvo s 

tými, s ktorými každú nedeľu hľadíme na Teba a očakávame od Teba 

starostlivosť a zachovanie. Ďakujeme, že sa môžeme patrične pripraviť na 

Vianoce s Tebou. Je v nás nepokoj a žijeme ustarostený život. Prosíme, zastav nás 

dnes a daruj nám pokoj na duši a na tele. Pomôž nám vyznať hriechy a slová 

minulosti. Pane náš, sformuj nás do spoločenstva pripraveného načúvať Tvoje 

slovo a dôverujúc sile Ducha Svätého, že On nám otvorí srdcia. Potrebujeme Ťa. 

Potrebujeme Tvoje povzbudenie, Tvoje posilnenie, Tvoje budovanie, aby sme 

prežili Tvoje poverenie. Prosíme, nedovoľ nám vrátiť sa do našich domovov s 

prázdnym srdcom, ale dotkni sa nášho vnútra, keď naše myšlienky utíchnu, aby 

naše adventné obdobie stalo požehnaným obdobím. Duch Svätý Boh príď medzi 

nás a posväť náš aktívny čas odpočinku. V mene Pána Ježiša prosíme, vypočuj 

nás. Amen. 

 

Biblický text: Kniha Žalmov 37, 5-7a 

Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze 

Ducha svätého je zapísané v Knihe Žalmov v tridsiatej siedmej kapitole od 

piateho po siedmy verš nasledovne:   

„Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará. Tvojej 

spravodlivosti dá vyjsť ako svetlu a tvojmu právu ako jasnému poludniu. 7 Utíš 

sa pred Hospodinom, vyčkaj na neho.”  



Toľko slov Písma Svätého 

Milí bratia a milé sestry, vďakyvzdanie prinášajúce adventské kresťanské 

zhromaždenie v Pánu Ježišovi! 

Celý život človeka je veľkou cestou od ničoty do nekonečna. Každú adventnú 

nedeľu je možnosť zastaviť sa, a osamote s Pánom čakať a sledovať, k čomu sa 

Boh snaží dostať a viesť nás všetkých svojím Slovom. 

Na tejto ceste dnes žalmista jasne hovorí: „Zver svoju cestu Hospodinovi“. Na 

Koho, ako nie na Neho. Slovo Božie dnes oslovuje život človeka, ktorý je zo 

všetkého unavený a často sa mu všetko stáva ľahostajným, a pozdvihuje náš 

pohľad na samotného Pána: „Zver svoju cestu Hospodinovi“. Pretože Boh môže 

konať v našom živote len vtedy, ak dokážeme odovzdať z vlastných rúk to, čo sa 

dotýka osobne nás. Neprináleží mi napínať a vnucovať svoju vôľu iným, ale 

nechať všetko krásne na Pána. Takto môžeme len dnes prežívať adventné 

zázraky, ktoré v prvom rade zapália ľudskú dušu. Dokonca aj stroje musia byť 

reštartované, aby mohli vykonávať produktívnu prácu. 

V našom vlastnom osobnom reštarte dovoľme Pánovi, aby preskúmal naše veci, 

všetky naše časti, naše srdcia a naše duše, aby nedochádzalo k lámaniu chleba, 

veď je potrebné prelomiť cestu pred nami, zaraziť človeka, kresťana, aby sme 

zostali blízko pri Pánovi celou cestou. 

Drahí bratia a sestry! Ak dokážeme opustiť svoju cestu pre Pána, môžeme 

rozpoznať Jeho dobrotu, vyslobodenie a požehnanú prítomnosť. Pretože temnota 

nemôže trvať večne. Na našej ceste nie je žiadna slepá ulička, z ktorej by nás Pán 

nemohol vyviesť.  

Dôveruj mu! Bez dôvery a viery sa nikam nedostaneš. Kto by také niečo videl, že 

pred zápasom by hráči nastúpili na ihrisko bez dôvery a viery vo víťazstvo. 

Bojujeme na strane víťaza a kráčame po ceste v našom každodennom živote. 

Máme dôvod na radosť, máme dôvod s vierou a nádejou očakávať, že Boh má 

vôľu s týmto stvoreným svetom, aj keď náš ľudský rozum nedokáže pochopiť, čo 



sa okolo nás deje v našej rodine, v našich vzťahoch, na pracovisku a v tomto 

svete. 

Pre toho, kto verí a dôveruje, je samozrejmosťou to, že Boh má pripravené 

riešenie na všetko. Ten, kto mi pomáha v zotavovaní, je práve ten Kristus, na 

Ktorého sa môžem oprieť a On je pripravený ma potešiť. Ten Kristus, ktorého 

narodeniny sa pripravujú, čaká a klope na moje srdce, aby ho využil ako jasle. 

Tento Pán pôsobí dodnes. „On sa o všetko postará.” Svoju službu a svoju 

starostlivosť sprostredkuje. A môžeš sa uistiť, že jeho všetko je skutočne všetko. 

Môže nahradiť a vylepšiť čokoľvek. Otvor svoje srdce pred Bohom a nech nerastie 

svetlo len na adventnom venci, ale aj v nás. Nech zmizne temnota, nech sa vytratí 

všetko, čo obráti náš pohľad na biedu, na smútok, na stratu a na bolesť. Milý brat 

a drahá sestra! Začni Pánovi hovoriť o svojom všetkom, a On to vyrieší svojím 

spôsobom.  

Venujme pozornosť žiare hviezdy, ktorú máme i my nasledovať, aby sme sa 

dostali do Betlehema. 

Mudrci boli kedysi pripravení mať na zreteli len jedno. Nezaujímala ich 

požiadavka vládcu, za ktorou bol postranný úmysel. Bolo im jedno, ako ďaleko 

musia ísť. 

Jeden deň pred odchodom domov na Východné Slovensko, sa ma jeden známy 

spýtal, že cesta domov nie je príliš dlhá na to, aby som prešla celú republiku, veď 

môže sa mi prihodiť čokoľvek. Mojou jedinou odpoveďou bolo to, že viem, čo ma 

v cieli čaká, a tak mi cesta domov nie je žiadna záťaž ani trápenie. 

Drahí bratia a sestry! Môžeme takto prežiť tento advent a celý život? Vedieť, čo 

nás čaká v cieli. Vo večnej vlasti. Neusadzovať sa v tomto smrteľnom svete, ale 

poznať zasľúbenia Otca naplnené v Ježišovi a poznať zasľúbenia Ježiša, vedieť, že 

je s nami každý deň až do skončenia sveta a uvoľní miesto pre nás všetkých vo 

večnom živote. 



Buďte silní, vytrvajte, naplnení nádejou, dôverou a vierou v Krista, lebo bez nich 

zídete z cesty, alebo dostanete šmyk, z ktorého nevyviaznete bez zranení tela 

a duše.  

Utíšte sa a čakajte na Pána. Nechajte svoje obavy, svoj strach, svoj nepokoj a svoje 

zúfalstvo opadnúť. Utíšte sa vo svojom vnútri, ale aj vonku v hlučnom svete. Mlč 

v myšlienkach, v skutkoch a v slovách, keď čakáš na Jediného, na Pána na svojej 

ceste. Amen. 

Modlitba:  

Pane náš podpor nás v tom, aby sme skutočne zverili naše cesty Tebe. Daj mi 

dôveru v Teba, ktorá môže skutočne povedať nielen svojimi ústami, ale celým 

svojím srdcom, že len v Teba dôverujem, Pane, si blízko mňa, na najlepšom 

mieste je môj život, moja rodina a môj cirkevný zbor. Pokoríme sa pred Tebou 

a prosíme, aby si nás osobne objal, viedol a miloval. Pretože nič iné 

nepotrebujeme, len odvrátiť svoju pozornosť od toho, čo sa deje okolo nás a mať 

dôvod na radosť a vďakyvzdanie pred Tebou. Požehnaj nám, – prosíme – naše 

adventné obdobie. Stráž naše životy. Prosíme za deti, ktoré navštevujú ešte školy. 

Ty sa o ne a ich učiteľov postaraj. Modlíme sa za tých, ktorí bojujú s chorobami, 

Pane posilni svoje deti. Modlíme sa za všetkých, ktorí čelia vážnym diagnózam. 

Ty dodaj silu a vieru chorým a ich príbuzným. 

Modlime sa za všetkých, ktorí v uplynulom týždni odprevádzali poslednou 

rozlúčkou svojich blízkych. V duchu útechy uteš členov rodiny, ktorí tu 

zostávajú. Daj im pokoj, aby sa poďakovali za život člena rodiny, a boli uistení v 

Tvojej vôli. 

Modlime sa za rodinu tých duchovných, ktorí dnes sa rozlúčia s vlastným 

dieťaťom. Pane, Ty potešuj celú rodinu svojím svätým Slovom. 

Zmiluj sa nad nami svojou milosťou, aby sme Ťa mohli v tichosti čakať a vždy sa 

Ti oddať. Prosíme, vypočuj nás, pre dielo Pána Ježiša Krista. 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: „Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj 

rozum..“ (Prís 3,5) Amen. 

 

Pieseň: Chválospev č. 360: 1-4: „Nech každý Boha chváli...” 
 


