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Suspírium: „3 Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti! Pre svoje veľké 

milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky! 4 Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisti 

ma od môjho hriechu!“ (Ž51,3.4.) Amen. 

 

Pieseň: Žalm č. 23:1: „.Hospodin je môj Pastier...“ 

 

Pozdrav: „...Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde,...” (Zjav 

1,4b) Amen. 

 

Suma evanjelia:je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v prvom liste apoštola 

Petra v tretej kapitole v pätnástom a v šestnástom verši nasledovne: „15 ale Pána, 

Krista, posväťte vo svojich srdciach. Buďte stále pripravení k obhajobe pred každým, 

kto by od vás žiadal, aby ste vydali počet z nádeje, ktorú máte, 16 ale robte to v 

tichosti, s bázňou a dobrým svedomím, aby tí, čo znevažujú váš dobrý spôsob života v 

Kristovi, boli zahanbení v tom, z čoho vás ohovárajú.“ (1Pt 3,15-16) Amen. 

Pieseň: Žalm č.150: „Chváľte Najmocnejšieho....“ 

Vzdych: „Božia cesta je dokonalá, Hospodinova reč je osvedčená. On je štítom 

každému, kto sa k nemu utieka..“ (Ž 18,31) Amen. 

Lekcia: List Židom 10. kapitola,19-31. veršov 

Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre 

potešenie našich sŕdc, je zapísané v Liste Židom v desiatej kapitole od deväťnástého 

po tridsiatyprvý verš nasledovne. Slovo Božie si vypočujte v sede. 

„19 Bratia, keď teda máme smelú dôveru vojsť skrze Ježišovu krv do svätyne, 20 po 

novej a živej ceste, ktorú nám otvoril cez oponu, čiže cez svoje telo, 21 a keď máme 

veľkého kňaza nad Božím domom, 22 pristúpme s úprimným srdcom v plnej istote 

viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou. 23 

Neochvejne sa pridŕžajme nádeje, ktorú vyznávame, lebo ten, čo nám dal prisľúbenia, 

je verný. 24 Venujme pozornosť jeden druhému, aby sme sa povzbudzovali k láske a 

dobrým skutkom. 25 Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, 

ale sa povzbudzujme, a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň. 26 



Veď ak dobrovoľne hrešíme po tom, čo sme prijali poznanie pravdy, niet už viac obety 

za hriechy, 27 ale iba hrozné očakávanie súdu a žeravý oheň, ktorý strávi odporcov. 28 

Ak niekto poruší Mojžišov zákon, zomrie bez milosrdenstva na základe svedectva 

dvoch alebo troch svedkov. 29 Uvážte, o čo horší trest si zaslúži ten, čo pošliape 

Božieho Syna, zneváži krv zmluvy, ktorou bol posvätený, a potupí Ducha milosti. 30 

Veď poznáme toho, kto povedal: Mne patrí pomsta, ja sa odplatím. A ďalej: Pán bude 

súdiť svoj ľud. 31 Hrozné je padnúť do rúk živého Boha.“ 

Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slova. V Duchu 

a v pravde, modlíme sa. 

Modlitba: Všemohúci Otče náš v Pánovi Ježišovi Kristovi! 

Prosíme Ťa naozaj požehnaj čítanie a počúvanie slova, aby nám všetko, čo sme z neho 

pochopili, neprešlo jedným uchom a druhým von, ale aby sme to skutočne začlenili do 

nášho každodenného života. Nauč nás, drahý Kristus, vládca sveta, aby sme pri 

skúmaní svojich činov sa hlboko zamysleli nad sebou, keď pociťujeme hnev, pomstu, 

závisť, odmietnutie, súd alebo nelojálnosť voči našim blížnym, ako aj voči Tvojej 

osobe, Pane náš nebeský. 

Vieme, že by sme pred Tebou nemohli obstáť vlastnou silou. V túto chvíľu Ťa prosíme 

o pravé srdce a plnú vieru, aby si nás skúmal. Posväť našu prítomnosť v Tvojom 

chráme - prosíme, aby sme sa pridŕžali nádeje, ktorú vyznávame, aby sme uznali pred 

všetkými to, čo chceš vykonať v nás a cez nás silou svojho Slova. 

Ďakujeme Ti, že nekonáš podľa zásluh, že si nám dal svoju milosť, keď sme dnes ráno 

mohli vstať a pripraviť sa na to, že sa pred Tvoju tvár postaví celé naše ja, naša rodina 

a Tvoja cirkev. 

Teraz sme pred Tebou ako tí, ktorí sú pripravení len Tebe počúvať, preto usmerňuj 

naše myšlienky tak, aby nič nestálo medzi nami a Tvojím Svätým Slovom. Daj nám 

prítomnosť, v ktorej si môžeme spytovať svedomie, vieru, činy a prehodnotiť svoje 

vyznania pred Tebou. 

Prosíme Ťa, Kristus náš, daj silu a vedenie svojho Ducha Svätého, aby Tvoje unavené 

dieťa, ktoré čelí skúškam, ktoré trpí chorobou, ktoré uteká z rozbitého rodinného 

hniezda, ktoré smúti, avšak Tebou je oslobodené a vďačné, prišlo až k Tebe. 



Bože náš nebeský, priprav naše srdcia, aby pred Tebou sme sa stíšili, a daj nám, čo 

potrebujeme. Pre Krista buď tu s nami a požehnaj čas a životy, ktoré sú Ti zasvätené. 

Amen. 

Pieseň: Chválospev č. 327: „Otče nebeský, Bože všemohúci!...“ 

 

Vzdych: „Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa 

vaša nádej rozhojnila mocou Ducha Svätého.“ (R 15,13) Amen. 

 

Biblický text: List Židom 10. kapitola, 23-24.veršov 

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

Svätého je zapísané v Liste Židom v desiatej kapitole v dvadsiatom treťom 

a dvadsiatom štvrtom verši takto:   

„23 Neochvejne sa pridŕžajme nádeje, ktorú vyznávame, lebo ten, čo nám dal 

prisľúbenia, je verný. 24 Venujme pozornosť jeden druhému, aby sme sa 

povzbudzovali k láske a dobrým skutkom.…”  

Toľko slov Písma Svätého 

 

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

 Prítulnosť, príchylnosť, pozornosť a povzbudenie by mali charakterizovať náš 

vzťah k Bohu a ľuďom. 

Pridŕžujme sa nádeje, ktorú vyznávame. V našom svete zbytočností, kde majú ľudia od 

detstva vedome vymyté mozgy a technológie pomaly zmietajú ľudské city, hladkáme 

mobilné telefóny, a televízor je pre nás najlepší priateľ, všetky domáce spotrebiče sú 

chytré a účinné, len my sme čoraz hlúpejší, najmenej priestor je na pridŕžanie sa 

nádeje, ktorú vyznávame. Bohužiaľ naše hodnoty sú zdeformované tak, že s tým môže 

pomôcť len Boh nádeje, lebo čo človek ničí, to aj úplne zničí. Ale kresťan nemôže byť 

ľahostajný. Obeta Ježiša Krista nám priniesla odpustenie všetkých našich hriechov. A 

uprostred nebezpečenstva každodenného života nás môže podporovať sila našej viery 

a pevnosť našej nádeje. Bez nádeje je naša viera zablokovaná. Akoby bol náš 

duchovný život paralyzovaný. Keď je nádej otrasená, naša viera je v nebezpečenstve. 



Keď sa pevný základ pohne, má to svoje následky. Ak si nemyslíme, že všetko, čo 

Boh sľúbil, sa jedného dňa splní, prečo potom Biblia hovorí o nádeji? Sväté Písmo je 

kanál, cez ktorý s nami Boh komunikuje aj dnes. Aj dnes nám odovzdáva svoju 

vernosť, aby sme neboli bezduchí ľudia, ktorí sa zdráhajú, ale údy Kristovho tela, 

ktoré sú schopné odpovedať na Božiu vernosť. Kristus od nás žiada, aby svoje 

odpovede zvážili, aby naše áno zostalo áno a nie nie. Keď na niečo povieme áno, je 

v tom aj to, čo odmietame. Viera je presne ten moment, keď sa spoliehame na Božie 

zasľúbenia. 

Nebojme sa, že s nami nie je niečo v poriadku, keď táto príchylnosť nie je vždy pevná, 

pretože život kresťana je každodenný boj, musíme padnúť, aby sme mohli znova vstať, 

a naozaj často dochádza ku konfliktom. Ťažké časy nás držia na nohách a na kolenách. 

Strach a viera budú v našich životoch neustále fungovať. 

K čomu nás však vedie Božia vernosť, to je naučiť sa vyhladovať strach a živiť vieru 

v osobnom živote. 

Sami mnohokrát nedokážeme žiť podľa Božích prisľúbení, veci sa menia na starosti a 

berú nám chuť do života. Nie všetko je však naša vec. Modlíme sa za to, a predsa 

chceme konať. Predložíme to Bohu, dáme mu vedenie a potom mu vytrhneme volant z 

rúk, pretože si myslíme, že my lepšie vieme, čo je pre nás dobré, keďže toto je náš 

život. 

Ak si myslím, že život je môj, tak som s ním ako s dieťaťom, ktoré v horúcej ruke 

žmýka sneh. Keď musím zažiť vlastnú slabosť, keď musím čeliť slabosti, chorobe, 

zlyhaniu či sklamaniu, hneď si uvedomím, ako veľmi nie som pánom svojich dní a 

celého svojho života. Ako „nie som sám svoj." 

A tí, ktorí vyhlasujú, že ich život im patrí, raz budú osobne nariekať na tom, že celý 

svoj život premrhali. Chceme začať život odznova, ale chceme to márne, pretože život 

je jednorazová a neodvolateľná príležitosť. Kým objavime jeho skutočnú hodnotu, už 

sme ho stratili. Imre Szabó hovorí: „Premárnený deň je, keď ste neporazili Zlo, 

nekonali dobro, nevideli krásu, necítili sa vznešene, nepoznali hlboké veci, netúžili ste 

po veľkých veciach, nič aj nezažil, iba sa sťažoval a reptal si.“ 

Aj na základe toho môžeme zhodnotiť svoj život, trochu umlčať svoje náreky a 

vymenovať aspoň tri veci, za ktoré sme boli tento týždeň vďační. Keď dokážem aj 



úprimne vidieť drobné radosti dňa, a moja vnútorná osoba je v súlade s vlastnou 

vonkajšou osobou, potom môžem zažiť hlboké veci. Moja príchylnosť k vernému 

Bohu otvára moje duchovné oči, ktoré dokážu oceniť to, čo tam je, a nie túžiť po tom, 

čo tam nie je. Bez ohľadu na to, kam v tomto svete ideme, nesieme si svoj postoj so 

sebou, a to môže urobiť miesto hrozným alebo úžasným. 

Ak je naším cieľom, aby nás použil Boh, nečudujme sa, že nás niekedy zlomí. Vtedy 

sa musíme jeden o druhého postarať a na to vždy potrebujeme toho druhého. Nie 

nadarmo vyslal Ježiš svojich učeníkov vo dvojiciach a nie nadarmo zaraďuje každého 

do určitej rodiny alebo cirkvi, pretože musíme byť na osoh jeden pre druhého, aby sme 

sa o toho druhého starali. Možno dnes ma potrebuješ, ale zajtra potrebujem ja teba. 

Nikto nevie, čo prinesie zajtrajšok, ale je isté, že Božia vernosť stavia ľudí vedľa seba, 

vedie nás takými slovami, ktorými sa stará o našu duchovnú formáciu a upevňovanie 

našej viery, v ktorej môžem úprimne milovať tých, s ktorými bývam.  

Nie sme iní preto, že používame rovnaké nástroje ako naši nepriatelia, ale preto, že na 

zlé vieme odpovedať dobrom. A pri jednom zube nevyrazíme celý chrup toho 

druhého, ale v prípade potreby otočíme vlastnému aj druhú stranu tváre a pôjdeme 

s ním aj na ďalšiu cestu.  

Boh nám dáva najväčšiu nádej vo svojich zasľúbeniach a tí, ktorí vytrvajú až do 

konca, vedia aj v ťažkých časoch, Komu uverili a čoho je mocný Boh schopný v živote 

človeka. Ani jeden vlas mi nemôže spadnúť z hlavy bez vôle môjho nebeského Otca. 

Vo vôli, vo vernosti a v milosti nebeského Otca je, že keď sa na nás pozerá, nevidí 

naše hriechy, ale svojho jednorodeného Syna, v KOM nás zachraňuje, samotného 

Ježiša. Čie činy sú pred nami ako príklady, ktorými sa môžeme navzájom 

povzbudzovať k dobru? 

Dajme si dnes odpoveď na to, aká je naša prítulnosť?. Čo držíme v rukách? Kto vládne 

v našim srdciam? Je naša nádej, ktorú vyznávame, pevná alebo kolísavá? Spoločne 

prosme verného Boha, aby posilnil našu nádej, pretože ju potrebujeme, aby sme sa po 

tom, čo budeme v poriadku sami so sebou, mohli starať o tých, ktorí sú nám zverení. 

Túto nádej som zažila aj v slovách jedného katolíckeho kňaza, ktorého kaplán zápasil s 

problémami s alkoholom a jeho predstavený ho zobral k lekárovi, vybavil mu liečbu a 

kaplán sa ho spýtal, prečo mu to robí, mohol ho vyhodiť na ulicu, a prečo mu na ňom 



tak záleží? A jeho nadriadený povedal, že ak niečo podobné bude potrebovať, nech to 

urobí aj on za neho. 

Slabých predsa netreba odsudzovať, ale treba si ich všímať a povzbudzovať. Pretože sa 

budeme zodpovedať nielen za zlé veci, ktoré sme urobili, ale aj za naše opomenutia, 

keď sme mohli urobiť dobro, ale neurobili sme to. 

Poďme teda vpred ako tí, ktorí sú pripravení chodiť s otvorenými očami a nielen 

pozerať, ale aj vidieť. Aby som videl, kto potrebuje povzbudenie, alebo len môj dobrý 

skutok. U Koho sa nádej vytráca a kto sa dá posilniť jediným dotykom. A ak dbáme na 

vzájomnú lásku, tak to najväčšie prikázanie sme už dodržali. S Bohom a našimi 

blížnymi môžeme žiť v spoločenstve, a môžeme znovu a znovu vyznávať nádej, že nie 

som sám svoj, ale vlastníctvom svojho verného Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Amen.  

Modlitba: 

Pane, ďakujeme Ti, že môžeme byť tvoji. Že nemusíme byť na tomto svete sami, ale 

že sa na Teba môžeme vždy spoľahnúť a dávaš nám ľudí, ktorí nás povzbudia, keď 

treba, pozdvihnú, keď treba, a keď treba, podporia nás Tvojím Slovom. 

Takto Ťa prosíme, pomôž nám, aby sme na Tvoju vernosť mohli odpovedať našou 

prítulnosťou. Pomôž nám byť pevní vo svojej príchylnosti, aby sme nevenovali 

pozornosť zlým správam okolo nás, ale večnému posolstvu radosti, ktoré je živené 

Tvojou láskou. 

Odpusť nám Pane náš, naše opakované nevery a opomenutia. Priprav nás na službu k 

druhým, ktoré nás ešte len čakajú, pretože je toľko ľudí, ktorí stratili nádej. Je okolo 

nás toľko nevery, Je toľko ľudí, ktorí nevidia zmysel svojho života. 

Takto sa dnes modlíme za tých, ktorí žijú v závislosti. Vieme, ako veľmi ničí rodiny, 

keď hlavy rodín alebo rodičia žijú v otroctve. Osloboď nás od zlého, lebo Ty si 

nadovšetko Pán a len Tvojou silou môže slabý človek povedať nie hriechu. 

Svojich blízkych, ktorí sú k nám blízko i ďaleko zverujeme Tebe, Pane, prosíme, veď 

nás všetkých, aby sme si navzájom niesli bremená, aby sme nikoho neodsúdili a 

nehľadali čierne ovce medzi sebou, ale pomáhali tam, kde sú problémy, kde nás treba. 

Takto sa modlíme za súrodenecké vzťahy, vzťahy medzi rodičmi a deťmi a za 

manželské zväzky. 



Pane náš, našu budúcnosť a celý náš život vkladáme do Tvojich rúk. Ty už vieš, čo 

chceš s nami a cez nás robiť, tak nech je všetko podľa Tvojej vôle. 

Prosíme za našich chorých, za našich bratov a sestry, ktorí žijú sami, za našich 

smútiacich a unavených, aby si nám dali vieru, ktorá nám pomôže prekonať každú 

životnú situáciu. 

Počas letných prázdním prosíme o deti, aby tento čas trávili rozumne. Modlime sa za 

trpezlivosť, za fyzické a duchovné sily rodičov a starých rodičov. Prinášame Ti naše 

cirkevné tábory, aby sme  mohli pripraviť detské srdcia tých, ktorí tu v kostole budú 

počuť o Tvojej sile a vykupiteľskej láske. Pre Ježiša buď našou ochranou a silou 

naveky vekov. 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: „ 23 Neochvejne sa pridŕžajme nádeje, ktorú vyznávame, lebo ten, čo nám 

dal prisľúbenia, je verný. 24 Venujme pozornosť jeden druhému, aby sme sa 

povzbudzovali k láske a dobrým skutkom.…” (Žid 10,23-24) Amen. 

 

Pieseň:Chválospev č. 559:1-3,6-7: „Vpred, bratia, poďme len vpred...“ 

 


