
Rodinná bohoslužba – 26. jún 2022 

Suspírium: „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. 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!“ (Žalm 

100, 1-5) Amen. 

Začiatočná pieseň: 512:3: Toto dieťa uvítaj... 

Krst  

Pieseň: „Vďaka za toto krásne ráno…” (služba detí) 

Pozdrav: „Bratia, sme povinní ustavične ďakovať za vás Bohu, ako sa sluší, 

pretože vaša viera nadmieru rastie a vzájomná láska každého z vás všetkých sa 

rozhojňuje. A tak sa aj my vami chválime v Božích cirkvách pre vašu vytrvalosť 

a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate.“ (IITes 1,3-4) 

Amen.  (Lacko Marič) 

Lekcia: Prvá Kniha Mojžišova 37. kapitola, 1-11. veršov  

„Jákob sa usadil v Kanaáne, kde jeho otec býval ako cudzinec. Toto sú príbehy 

Jákobovho rodu. Sedemnásťročný mládenec Jozef pásaval ovce so svojimi 

bratmi a býval so synmi otcových žien Bilhy a Zilpy. Jozef o nich prinášal otcovi 

zlé správy. Izrael miloval Jozefa viac než ostatných synov. Narodil sa mu totiž v 

starobe a Jákob mu dal ušiť pestré šaty. Keď jeho bratia videli, že otec ho má 

radšej než ostatných svojich synov, znenávideli ho a nevedeli sa s ním prívetivo 

rozprávať. Raz mal Jozef sen, a keď ho rozpovedal bratom, ešte väčšmi ho 

znenávideli. Povedal im totiž: „Počúvajte, čo sa mi prisnilo: Boli sme na poli a 

viazali sme snopy. Môj snop sa postavil a zostal stáť. Vaše snopy sa rozostavali 

dookola a klaňali sa môjmu snopu.“ Nato mu bratia povedali: „Vari chceš nad 

nami kraľovať či panovať?“ Pre jeho sny a reči ho ešte viac znenávideli. Jozef 

mal aj iný sen a vyrozprával ho bratom. Povedal: „Mal som ešte iný sen. Klaňalo 

sa mi slnko, mesiac a jedenásť hviezd.“ Toto povedal otcovi a bratom. Otec ho 

však pokarhal: „Čo je to za sen? Čo sa ti to prisnilo? Azda prídem ja, tvoja 



matka, tvoji bratia a budeme sa ti klaňať až po zem?“ Jeho bratia preto na neho 

žiarlili, no jeho otec si to zapamätal.“ (Lucia Šteffeková) 

Modlitba: 

Ďakujeme Ti Pane náš, že Ty si učiteľ národov a v tvojom mene môžeme ukončiť 

i tento školský rok, v ktorom sme sa naučili to najdôležitejšie: Koho nevedieš Ty, 

ten nemá dobrého vychovávateľa. Predstupujeme pred Tvoju tvár v nevedomosti 

ako nesmelí a nenaučení, ale prosíme, vyučuj nás skrze živého slova mocou 

Ducha Svätého. Drahý Kristus! Ďakujeme, že aj v tomto školskom roku si osvietil 

naše mysle, veď Ty si svetlo sveta. Ty si nás viedol do a zo školy, Ty si nám 

daroval srdce vrúce, ktoré sa oddalo jednotlivým vedným disciplínam. Ty si nám 

daroval dobrých učiteľov a vychovávateľov a skrze nich si nás učil múdrosti.  

Prosíme, požehnaj naše prázdniny, dobrý Otče náš v Ježišovi Kristovi. Uchovaj 

nás a bojuj za nás aj počas prázdnin, aby sme sa neoddali leňošeniu, ale mohli 

zostať a bdieť nad Tvojou vôľou. Daruj nám svoju krotkosť a jemnosť, Spasiteľ 

náš, aby sme mohli byť takí poslušní, Aký si bol Ty sám voči svojmu Otcovi.  

Odpusť nám, že my si predstavujeme inak prázdniny ako Ty. Ty neustále 

pracuješ. Ty si vždy na blízku. Daruj i nám zo svojej pohotovosti, aby sme vo 

vzťahoch mohli byť aktívni. Veď nás svojou silou, nás, slabých potešuj, našich 

rodičov a učiteľov ochraňuj, aby sme mohli zostať vo viere, v láske a v nádeji po 

Tvojom boku. Požehnaj nás i dnes s vierou. Nech Ti je sláva, česť a chvála Boh 

Otec, Boh Syn i Boh Duch Svätý naveky vekov. Amen.  (Róbert Séleš starší) 

Pieseň: Chválospev č. 587.1. 3. verš: Blažený je dom… 

Vzdych: „Oznamujte, oslavujte a hovorte: ‚Hospodin vyslobodil svoj ľud, zvyšok 

Izraela.‘“ (Jer 31,3) Amen. 

Biblický text: Druhý list apoštola Pavla Tesaloničanom 3. kapitola, 3-5. verš 

„No verný je Pán, ktorý vás utvrdí a ochráni pred zlom. Dôverujeme vám v 

Pánovi, že konáte a budete konať, čo vám prikazujeme. A Pán nech vedie vaše 

srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.”  (Rebeka Sélešová) 

 



Milé deti, milí rodičia a starí rodičia, vychovávatelia, slávnostné kresťanské 

zhromaždenie v Ježišovi Kristovi! 

 

No. Týmto sa končí Pavlova reč, reč, ktorá obsahuje to najdôležitejšie: druhý 

príchod Pána Ježiša Krista. V tomto dlhom čakaní a zotrvaní pri Kristovi 

prichádza povzbudenie, a to vo forme uistenia Božej vernosti. Hlásateľ evanjelia 

a šíriteľ dobrej správy čaká. Ale dokedy treba čakať? Čakanie aj nás dráždí. 

Čakanie aj nás brzdí. Čakanie aj nás znervôzňuje. „Mešká! Kde je? Prečo ešte 

nedorazil, veď ja mám ešte toľko povinností…” Aj takto by sa dal charakterizovať 

školský rok 2021/2022. No, a predsa za tým neúnavným čakaním stojí NIEKTO 

so svojou vernosťou. Rodičia čakajú, deti čakajú, starí rodičia sú v pohotovosti a 

na pozore, a čo iné nám zostáva. Viera v Božiu vernosť. Boh čo prisľúbil, to aj 

naplní. Boh čo povedal, to aj vykoná. 

Drahé deti! Božia vernosť sa vo vašom živote prejavovala počas školského roka 

vďaka rodičom. Oni Vás brali do náručia, keď Vám bolo ťažko. Oni si Vás všímali 

a urobili všetko preto, aby v škole, doma, počas oddychu a počas povinností ste 

nemali žiadne prekážky, lebo nebeské „no” k Vám pristúpilo. Vernosť Pána je 

prvoradá. Určite ste mali dojem počas školského roka, že na Vás sa pozabudlo, že 

Vás už nikto nečaká, že Vy nie ste dôležitý, ale dnes práve Boh milosti Vám 

osobne hovorí: „No verný je Pán…” Dnes tu stojíte pred Pánom, a viete mu 

osobne povedať všetko. To veľké ďakujem z Vášho srdiečka patrí práve 

VERNÉMU PÁNOVI. Ako Vás sprevádzal, ako na Vás dával pozor, ako Vás 

zveľaďoval, ako Vás viedol na súťaže, ako ste hrali futbal v tíme, ako bol s Vami 

v nemocnici, ako ste chodili na klavír a na všetky mimoškolské aktivity. Verný 

Pán Vás sprevádzal. Verný Pán bol s Vami. Verný Pán bol pri Vás.  

Tamarka, Rebeka, Zuzka, Lacko, Robko, Riško, Riško, Radko, Vilko, Miško, 

Matúško, Michal pri orgáne, Matej pri zelenom stole, to všetko bolo pre Vás 

pripravené. Boh je verný. Verný v tom, čo povedal. My dospelí, častokrát nevieme 

splniť to, čo sme Vám sľúbili, no Pán áno. My sme slabí, ale On je silný v nás.  



 Apoštol Pavol práve preto hovorí o Ňom, Ktorý je hore, a nie o sebe, nie o nás, o 

veriacich a o neveriacich, ale o Ňom a o Jeho vernosti.  

Apoštol Pavol spoločenstvo v Tealonike ochraňuje a posilňuje, veď nie je sila ako 

sila. Boh je ten, na ktorého sa môžeme spoľahnúť. A to v každej situácii. Minulú 

nedeľu sme mali tú česť na destkej besiedke si pozrieť muskle Riška. Božia sila 

je však mohutnejšia.  

Práve v Jeho osobe badáme to, čo my nikdy sami nedosiahneme. Drahí rodičia! 

Naša únava. Naše bolesti. Naše problémy a pritom ešte deti a ich škola, 

Vyučovanie, príprava do školy, logistika, kde, kedy a ktorý krúžok majú, kde sa 

premiesňuje sám, kde je potrebné ho odviesť. Kde, čo, ako a zrazu koniec júna.   

Slovo posilnenia prichádza práve v čas. Máme sa spoliehať na Božiu silu. Ten, 

Ktorý nás utvrdí, daruje aj silu. A forma je rôznorodá: úsmev alebo naopak slzy 

dieťaťa, naliehanie mamičky, babičky, striknosť otcka alebo  dedka a tak ďalej.  

Slovo Pánovo sa šíri, doslovne beží a oslovuje každého, je pre posilnenie viery. 

Pre každého, kto dôveruje v Pána. Boh nám dáva z vlastnej sily a vlastným 

príkladom uisťuje každého z nás, my sme rovnocenní v službe pre Vás. 

Rovnocennosť Boha Otca a Boha Syna.   

Práve preto apoštol Pavol hovorí a nariadeniach Pánových. To nariadenie je 

doporučenie. Dôraz je na tom, koho zastupuje. Ježišovo nové prikázanie ho vedie. 

Dôraz nie je na osobe, ale na tom, čo hovorí. Slovo je silnejšie ako On. Duchovný 

vodca musí vedieť kam smeruje, kam vedie svoj ľud. Pavol vie, a aj Vaša 

katechetka každú nedeľu vedela, aké nariadenia potrebujete. Usmerňovala Vaše 

srdcia. Vždy sa opierala o Božie Slovo. Vždy počúvala Pána, ktorý skrze nej 

prehovoril. Konať to, čo im nariaďuje. Pani Ivetka je tu preto, aby Vám každú 

nedeľu tlmočila Božie nariadenia, ale riadenie srdca nie je dané ani Pavlovi, ani 

našej Ivetke. Podmetom je Pán. On riadi, ja len na jeho osobu poukazujem. 

Poukazujem na Božiu lásku, na naplnenie Božej lásky a trpezlivosť Kristovu.   



Božia láska, najväčšia zo všetkých, o čom máme svedčiť a znášanie ťažkostí 

príkladom Kristovým. Láska a trpezlivosť, o tom boli detské besiedky a o tom, 

ako Vám srdcia vedie Pán.   

Ako sa treba správne chovať k očakávaniu Krista. Veď detská besiedka je o tom, 

aby sme vyvodili správne závery pre život.  Správne úsudky pre bohabojný život, 

a práve Božou láskou, ktorá je jedinečná. Boh ťa miluje. Boh je i s Tebou 

trpezlivý. Ty ako miluješ a ako sa prejavuje Tvoja trpezlivosť v tvojom živote. 

Apoštol Pavol je obrovský realista a vie, že nie vždy je to jednoduché v živote. 

Apoštol Pavol vie, že žiť v Kristovi a pre Krista, to nie je jednoduché. Už len to 

nedeľné vstávanie, však deti, však Ivetka, však drahí rodičia? 

No Pán je verný. a On razí cestu, aby nielen náš školský rok, ale aj prázdniny 

patrili do oblasti vernosti Pánovej. Boh Vás miluje, i náš cirkevný zbor, Kristova 

trpezlivosť nás učí, ako sa pridržať JEHO vernosti, Ktorý je s nami až do konca 

sveta.  

Drahé cirkevné spoločenstvo! Čo nám iné zostáva: Veriť a dôverovať 

v milujúceho Pána, Ktorý vie, že akí sme a ako sa oddáme na cestu spásy. 

Rozhodnime sa bojovať za naše rodiny. Rozhodnime sa konať pre naše rodiny. 

Rozhodnime sa milovať vlastných, lebo Boh sa už rozhodol: On tak miloval svet, 

a nás v tomto svete, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto nezahynul, ale 

mal večný život. Amen.   

Modlitba (Matej Lančarič) 

Ďakujeme Ti, Ježiš, že si nás oslovil, posilnil a môžeme sa radovať z Tvojej 

prítomnosti. Stal si sa naším bratom a tak si z nás vytvoril bratské spoločenstvo. 

Prosíme, podrž túto komunitu a naďalej nám pomáhaj. 

Ďakujeme za ukončenie tohto školského roka. Veľa zážitkov, priateľov a nových 

objavov je za nami. Ďakujeme, že si nás všetkých udržiaval. Sme nadšení, že sme 

po skúškach, a že si bol prítomný s nami so svojou láskou medzi našimi 

početnými úlohami. Ďakujeme aj za veci, plány, ktoré sa nám teraz nepodarilo 



zrealizovať. Dávaj nám vytrvalosť a pomáhaj nám poučiť sa z našich chýb a 

zlyhaní. 

Ďakujeme Ti za otvorenú bránu, Bože náš: brána slobody, ktorá nás teraz vedie k 

darom leta. Daruj nám odpočinok, a ochraňuj nás s našimi blízkymi počas našej 

dovolenky. Ďakujeme za nové príležitosti, ktoré nás čakajú, za otvorenosť našich 

rovesníkov, našich rodín, za plány a ciele, ktoré Ty si vložil do našich sŕdc. Poučuj 

nás, aby sme každým dňom si všímali Tvoje dary. 

Modlíme sa za tvoje deti, ktoré sú na cestách, za ich sny a za ich túžby. Pane náš, 

pre nich sa teraz  v ich živote niečo skončí, ale niečo iné nech sa začína práve 

Tvojou mocou. Vidíš ich Kristus, nechaj ich ísť s Tebou. Prosíme, choď s nimi, 

drahý Spasiteľ náš, lebo vietor fúka do ich tvárí, ale nech Tvoja láska a vytrvalosť 

v nich pôsobí. Prosíme, nech ich nohy vykračujú s Tebou ako vzácne nástroje 

poslušnosti. 

Požehnaj i náš cirkevný zbor, aby sme mohli byť útočiskom pre mladých a pre 

rodiny s deťmi, ktorí prichádzajú do hlavného mesta a chcú pestovať živé slovo. 

Ďakujeme, že si blízko nás: tu na zemi a raz tam vo svojom večnom kráľovstve. 

Amen. 

 

 Modlitba Pánova…  

Ofera: Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo 

ochotného darcu miluje Boh. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby 

ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok,...“ (IIK 9,7-8) 

(Tamarka Maričová) 

 

Požehnanie: „Ja však dúfam v tvoju milosť, moje srdce plesá nad tvojou spásou. 

Budem ospevovať Hospodina, lebo mi urobil dobre.“ (Žalm 13,6) Amen. (Robko 

Séleš mladší) 

 

Záverečná pieseň: Chválospev č. 557: 1. 4. „Ježišu ráč sám…” 
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