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Suspírium: „…na prejavy Hospodinovej milosti, že neprestávajú, že sa nekončia 

dôkazy jeho zľutovania.Každé ráno sú nové, nesmierna je tvoja vernosť.„Môj podiel je 

Hospodin,“ vraví moja duša, „preto budem čakať na neho.“ (Náreky 3,22-24) Amen. 

Pieseň: Žalm č. 42:1.verš: „Ako živú vodu hľadá jeleň smädom trápený…” 

Pozdrav: „Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista,ktorý 

seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vytrhol z terajšieho zlého veku podľa vôle 

Boha, nášho Otca.Jemu sláva na veky vekov. Amen.” (Gal 1,3-5) 

Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Evanjeliu podľa Jána 

v ôsmej kapitole v dvanástom verši nasledovne: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa 

nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8,12) Amen. 

Pieseň: Chválospev č. 305: „Bože mocný Stvoriteľu...“     

Vzdych: „Dobroreč Hospodinovi, moja duša, celé moje vnútro jeho svätému 

menu!Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení!“ (Ž 

103,1-2) Amen. 

Lekcia: Prvý list Tesaloničanom 1,1-10 

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

svätého je zapísané v Prvom liste apoštola Pavla Tesaloničanom v prvej kapitole 

v prvých desiatich veršoch nasledovne: SLOVO BOŽIE SI VYPOČUJTE V SEDE... 

1„Pavol, Silván a Timotej tesalonickej cirkvi v Bohu Otcovi a v Pánovi Ježišovi 

Kristovi: Milosť vám a pokoj. 2 Ďakujeme Bohu za vás všetkých vždy, keď si na vás 

spomíname vo svojich modlitbách; neprestajne 3 pripomíname pred Bohom a naším 

Otcom dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista. 
4 Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vyvolení, 5 lebo naše evanjelium neprišlo k 

vám len v slove, ale aj v moci, v Duchu Svätom a v úplnej istote; veď viete, akými 

sme boli medzi vami a pre vás. 6 A vy ste napodobňovali nás i Pána, keď ste vo 

veľkom súžení s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo, 7 čím ste sa stali vzorom 

pre všetkých veriacich v Macedónsku aj Achájsku. 8 Lebo od vás sa Pánovo slovo 

šírilo nielen v Macedónsku a Achájsku, ale vaša viera v Boha prenikla na každé 

miesto, takže nám už netreba nič hovoriť. 9 Veď oni sami rozprávajú o nás, ako sme 

prišli k vám a ako ste sa od modiel obrátili k Bohu, aby ste slúžili živému a pravému 

Bohu 10 a aby ste z nebies očakávali jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, 

ktorý nás vyslobodzuje od budúceho hnevu.“ 



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

a v pravde, modlíme sa. 

Modlitba: 

V modlitbách spomíname dnes na všetkých, ktorí vzišli pred nami vo viere nášho Pána 

a viedli tento cirkevný zbor. Ďakujeme Ti za všetkým duchovných pred našou službou, 

ktorí svojou vierou dokázali nasýtiť Tvoj ľud kvalitným jedlom. Ďakujeme, Pane, že 

Ty si využil mesiac reformácie a daruješ nám príležitosť spomenúť si a umožnil si 

nám zastaviť sa, vyhodnotiť a preskúmať udalosti minulosti v rôznych intervaloch, 

pričom naším primárnym cieľom v prítomnosti je zostať po Tvojom boku a budovať 

budúcnosť tam, kde si prítomný Ty sám. Prosíme Ťa, aby z našich služieb Božích 

nechýbalo čisté slovo, viera, vďakyvzdanie, a úsilie lásky. Pomôž nám Hospodin náš, 

aby sa v našich životoch odrážalo všetko, o čom hovoríme ako Tvoji služobníci. 

Pomôž, aby sa očista skrze Tvojho Slova a Ducha Svätého začalo práve v našich 

životoch. Prosíme Ťa, aby naše posolstvo nebolo iba spojením slov, ale aj modlitbou 

za prítomnosť Tvojho Ducha Svätého a za silu, ktorá posilňuje vieru a buduje dušu. 

Modlíme sa k Tebe, aby Tvoje slovo zasiahlo naše srdcia, aby sme neboli prítomní iba 

telom, ale aj dušou a prijímali s otvorenými ušami, mysľou a srdcom všetko, čo i dnes 

nás volá, stále ukazuje na jednotlivé oblasti nášho života, kde sa musíme prelomiť so 

všetkými druhmi hriechu.Vyznávame Ti, že nie sme hodní nazývať sa Tvojimi 

vyvolenými, ale žasneme nad Tvojou milosťou, že máš miesto pripravené i pre nás 

vykúpených hriešnikov a prijímaš nás pre Ježiša Krista. Môžeme Ťa volať naším 

Otcom, a Ty vlastným deťom ponúkaš svoju každodennú starostlivosť a lásku. 

Teraz sme tu, Pane. Skúmaj nás. Máš pred sebou náš celý týždeň. Máš pred sebou celú 

našu biedu, naše boje, naše modlitebné rozbroje, naše vzťahy a naše fyzické a duševné 

choroby.Prosíme, príď medzi nás v tejto chvíli, aby sme prežili tú výmenu, v ktorej 

dáme prednosť nie svetskému úžitku, ale Tvojmu nepochopiteľnému pokoju, ktorý 

nám umožňuje počuť iba Teba. Vypočuj nás pre Ježiša Krista. Amen. 

 

Pieseň: Chválospev č. 563: „Hľaď na mňa Ježišu...“     

Vzdych: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby 

ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostávalo, a aby vám Otec dal všetko, o čo 

ho budete prosiť v mojom mene.” (Jn 15,16) 

Biblický text: Prvý list apoštola Pavla Tesaloničanom 1,2-4 

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

svätého je zapísané v Prvom liste apoštola Pavla Tesaloničanom v prvej kapitole od 

druhého po štvrtý verš nasledovne: 

„2 Ďakujeme Bohu za vás všetkých vždy, keď si na vás spomíname vo svojich 

modlitbách; neprestajne 3 pripomíname pred Bohom a naším Otcom dielo vašej 

viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista. 4 Vieme, bratia 

Bohom milovaní, o vašom vyvolení...“ 



Milí bratia a milé sestry, vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské zhromaždenie v 

Pánu Ježišovi! 

Keď čítam listy apoštola Pavla, vždy tvrdím, že modlitebná služba v spoločenstve nie 

je zbytočná. Pavol žil v hlbokom modlitebnom vzťahu takmer s každým cirkevným 

zborom. Je pravda, že v mnohých prípadoch bol fyzicky ďaleko od nich, ale posiela 

svoje správy a podporu zo svojich ciest a dokonca aj z väzenia. Uistenie Kristových 

nasledovníkov je na dosah zo strany apoštola Pavla. Je s nimi vo svojich modlitbách a 

aj On cíti silu modlitieb vyslovených za neho. Aj my teraz a z času na čas: „Ďakujeme 

Bohu za vás všetkých vždy,“ V prvom rade ďakujeme Pánovi za to, že aj keď sa zdá, 

že náš uponáhľaný svet prenasleduje pracujúce rodiny a školákov, v mnohých 

prípadoch dokonca aj dôchodcov, existujú stále takí, ktorí počujú Pánovo volanie. Sú 

takí, ktorí sa rozchádzajú s modlami modernej doby a dávajú svoj čas a silu slúžiť 

živému a pravému Bohu. 

„Ďakujeme Bohu za vás všetkých vždy,“Sme vďační aj za Teba. Dobre si rozumel, aj 

za TEBA, ktorý si pochopil, že si drahocenným povolaným pre Tvojho Boha. Kto vie, 

čo Ťa sem dnes priviedlo, pretože si už toho toľko zažil s Pánom Ježišom Kristom po 

jeho boku, bolo už toľko životných situácií, že keď sa obzrieš späť, môžeš úprimne 

povedať: SOM TU, PRIŠIEL SOM s vďakyvzdaním a môj život je odpoveďou na 

Božiu lásku, ktorá pre mňa dobojovala. Život, v ktorom je prítomná viera, nádej a 

láska.Viera a dielo mojej viery je Božím údelom.  

Viera dokáže aj hory prenášať. Viera, z ktorej vyviera služba, môže hľadať slávu 

Božiu. Celý náš život prebieha v prítomnosti Pána. Stav našej viery sprevádzajú naše 

životné situácie. Nebuďme ako tí ľudia, ktorí sa rozhodli, že sa budú modliť za dážď, 

ale v deň modlitby, keď boli všetci na ihrisku, iba jeden z nich: malý chlapec si 

priniesol so sebou dáždnik. Vo viere sa modlíme pred Pánom.Pavol spomína dielo 

viery Tesaloničanov. Naša práca pochádza z viery? V inej forme sa neoplatí ani 

pracovať a ani žiť. Je to len viera, ktorá poháňa cirkev vpred. 

A dnes môžeme byť spolu, pretože Boh daroval našim predkom vieru, ktorá mohla 

prosiť o budúce generácie a pracovať, aj keď ovocie nestálo za to, napriek tomu 

pracovali vo vinici, kde bolo evanjelium naplnené silou a Duchom Svätým a oživilo 

nielen spoločenstvo Tesaloničanov, ale odvtedy už mnohých cirkvách, kde vyvolení 

z nebies očakávali a aj dnes očakávajú z neba Jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, 



Ježiša, ktorý nás vyslobodzuje od budúceho hnevu.“ Jedným z najvyšších tajomstiev 

vzniku, šírenia a prežitia cirkvi je modlitba.Apoštol Pavol navyše neustále spomína na 

úsilie lásky. Láska, ktorá sa snaží, vyžaduje obeť. A hoci je uväznený, bitý a dokonca 

mu je zakázané kázať evanjelium u Tesaloničanov, napriek tomu sa nevzdáva. 

Výsledkom jeho práce vyživovanej láskou bolo, že tam boli tí, ktorí dostali Slovo, a že 

Slovo je v cirkvi živé a účinné. 

Drahí bratia a milé sestry! Spracovaním a usporiadaním dokumentov o Andrejovi 

Maťašikovi sme s manželom mohli len jasne konštatovať, že tento duchovný mal 

obrovskú nosnosť. Veľa slúžil, presne si zariadil svoje služby a udržiaval vzťahy 

nielen v našej cirkvi, ale aj mimo nej, pričom využíval všetko, čo dostal od Pána v 

niekoľkých pracovných spoločenstvách. A ten, kto je schopný pracovať pre svoju 

cirkev, slúžiťv nej, nemôže sa nechať viesť ničím iným ako Kristovou láskou. A po 

niekoľkých desaťročiach služby zvíťazila Božia vôľa a v Bratislave je, a slúži cirkevný 

zbor reformovanej kresťanskej cirkvi. Slovo Božie prehovorí a evanjelium sa šíri a sú 

takí, za ktorých môžeme ďakovať v prítomnosti a nielen za cirkev, ktorá prežila v 

obrazoch a dokumentoch. Najvyššia moc, Všemohúci Pán, si vybral svojich 

vyvolených, a tak môžeme rásť vo viere, v láske a v nádeji. 

Viera, nádej a láska sú od seba neoddeliteľné. Jedno nemožno oddeliť od druhého. Čo 

znamená táto trojica v našich životoch? Nechajte si čas na odpoveď!Drahí bratia a 

sestry! Dynamika skutočného cirkevného života sa nám odhaľuje pri čítaní listu. A 

posledná vec, ktorú apoštol Pavol spomína, je „vytrvalosť nádeje v našom Pánovi 

Ježišovi Kristovi.“ Len nádej mi pomáha pristupovať k životným skúškam a utrpeniam 

tak, aby som sa mohol spoľahnúť na Božie rozhodnutie. Viem, že Boží vyvolení sú vo 

všetkých situáciách chránení Božou milosťou. Apoštol Pavol dokázal dodržať sľuby 

Pánove, lebo nádej cirkvi v Solúne bola živá. V ich srdciach žil Pán Ježiš Kristus ako 

znak Božej lásky. A tak boli vo svojom výbere posilnení. 

Prečo a načo Boh vyvolil svojich povolaných? Slúžiť evanjeliu. Príkladným 

spoločenstvom nie je to spoločenstvo, ktoré víno pije a vodu káže. Boží obraz je 

dôležitý. Kazateľom, zvestovateľom evanjelia sa môžu stať členovia cirkevného 

zboru. Ste vyvolení na spásu. Naši milovaní bratia od Boha!Evanjelium k vám neprišlo 

iba slovami, ale mocou a Duchom Svätým.Preto ďakujme dnes, aby Duch Svätý zostal 



vždy medzi nami a rozvíjal vieru, lásku a nádej, s ktorými môžeme Ježiša Krista 

kedykoľvek čakať. Je to Ježiš Kristus, ktorý ako jediný Spasiteľ vykonal a vykonáva 

požehnanú prácu pokánia, aby sme zanechali svoje modly a slúžili živému a pravému 

Bohu. Amen. 

Modlidba  

Ďakujeme Ti Pane náš, že môžeme byť v Tvojej bezprostrednej blízkosti, a môžeme sa 

nazývať Tvojimi vyvolenými. Pomôž nám, aby sme v tom, čo si pre nás vo svojom 

Synovi urobil, mohli preukázať vďačný život, ktorý nikdy nezabudne, kde sa začal. 

Život, ktorý si vždy pamätá dotyky z Tvojej strany, keď sme boli v rozpakoch. Sme 

vďační, že sme neoddeliteľnou súčasťou Tvojho spoločenstva. Sme Ti vďační, že si 

nás na to upozornil. 

Pomôž nám, Hospodin náš, aby sme mysleli na všetkých vyvolených v našich 

modlitbách vždy. Buďme ako známi i neznámi schopní modliť sa za bratislavských 

reformovaných, buďme schopní modliť sa za deti nedeľnej školy, buďme vďační a 

modlime sa za svojich rodinných príslušníkov v našej krajine i mimo nej. Buďme 

schopní modliť sa aj za svojich nepriateľov, ktorí nás brzdia v službe. Ďakujeme za 

modlitby, ktoré boli vyslovené za nás, ktorí sa za nás modlia i dnes, za rast našej viery, 

za náš život a za našu službu. Modlíme sa v Tvojom mene Spasiteľ náš, aby sme vždy 

mohli s radosťou prijímať Tvoje Slovo. Aby Kristovo evanjelium bolo pre nás 

evanjeliom života, aby sme ho šírili vierou.Skúmaj nás, aby sme sa odvrátili od 

vlastných idolov. Vyznávame, že častokrát uctievať a zbožňovať jednotlivcov, 

rodinných príslušníkov je hriech. Obráť naše srdcia k sebe, aby sme počuli Slovo a nie 

hlasy ľudí okolo nás. Modlíme sa pre Tvoje meno Vykupiteľ náš za každého, ktorého 

si sem dnes priniesol. Prosíme o tých zo pár ľudí, ktorí pre mnohých tu dnes nie sú. 

Nech sa táto hŕstka ľudí dokáže vždy modliť za svojich pokrvných rodinných 

príslušníkov a za svojich bratov a sestry v rámci komunity, v ktorej žijú. Modlime sa 

za tých, ktorí bojujú s chorobami. Pane, umy nás všetkých, a odvrhni nás od všetkých 

nepotrebných myšlienok, aby sme mohli vždy požiadať o splnenie Tvojej vôle v 

našom osobnom živote, v našich rodinách, v našej cirkvi, v tejto krajine a vo svete. 

Prinášame Ti v srdciach skrúšených, ktorí počas týždňa sprevádzali svoju mamičku, 

svoju babičku a vlastnú sestru na jej poslednej ceste. Upokojujúcu silu Tvojho Ducha 

Svätého daruj všetkým, ktorí sa rozlúčili a ktorí dnes pamätajú na blízkych a blížnych. 

V mene Ježiša Krista nás, prosíme, vypočuj nebeský Otče náš. 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: „Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí 

nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti.“ (1Jn 1,9) Amen. 

 

Pieseň: Chválospev č. 242: „Pane, pusť nás požehnaním...“ 


