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1. ÚVOD 

V mene Boha: Otca 

i Syna i Ducha Svätého. 

Amen. 

 

2. PIESEŇ ES 689 

 

3. ODRIEKANIE 10 BOŽÍCH 

PRIKÁZANÍ 

Aby sme si všetci pripomenuli Boží zákon, odriekajme 

spoločne Desať Božích prikázaní: 

 Ja som Hospodin, tvoj Boh...  

 

4. EVANJELIUM (Mt 25,31-46) 

 

5. ZAMYSLENIE NAD BOŽÍM SLOVOM (Ž 99,1-9) 

S úctou voči Božiemu slovu, povstanúc, vypočujme si slová 

z Písma svätého, ktoré sú napísané v 99. Žalme, kde v 1. až 9. 

verši v mene Božom čítame tieto slová: 
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1
 Hospodin je Kráľom, chvejú sa národy; On sedí nad cherubmi, 

kláti sa zem. 
2
 Hospodin na Sione je veľký, vyvýšený nad všetky 

národy. 
3
 Nech chvália Tvoje meno, veľké a úžasné; On je 

svätý! 
4
 Moc kráľova miluje právo. Ty si založil poriadok, Ty si 

zaviedol právo a spravodlivosť v Jákobovi. 
5
 Vyvyšujte 

Hospodina, nášho Boha, a klaňajte sa pred Jeho podnožou; On 

je svätý! 
6
 Mojžiš a Áron boli medzi Jeho kňazmi, Samuel medzi 

vzývateľmi Jeho mena; vzývali Hospodina a On ich vypočul; 
7
 v 

oblačnom stĺpe hovoril s nimi a oni zachovávali Jeho svedectvá 

a príkazy, čo im On vydal. 
8
 Ó Hospodine, Bože náš, Ty si ich 

vypočul; Ty si im býval odpúšťajúcim Bohom i pomstiteľom ich 

výčinov. 
9
 Nuž, vyvyšujte Hospodina, nášho Boha, a pred Jeho 

svätým vrchom klaňajte sa; lebo Hospodin, náš Boh, je svätý! 

Amen.  

 

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! 

 Dnes prežívame predposlednú nedeľu cirkevného roka. 

Jeho koniec nám svojimi témami pripomína alebo nás 

upozorňuje na bdelosť a pripravenosť na druhý príchod Ježiša 

Krista a stretnutie s Ním. A to nás čaká na poslednom súde. 

Vďaka Božej milosti sme prežili ďalší rok. Keďže nevieme 

koľko rokov, mesiacov či dní nám bude dopriatych, 

nezabúdajme byť pripravenými na stretnutie s naším Pánom. 
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 Súd je niečo, čo asi v človeku len málokedy – ak vôbec – 

vyvoláva pozitívne emócie. A keď sa slovo súd spojí so slovom 

posledný, tak to už pravdepodobne v nikom nevyvolá radosť. 

Pred posledným súdom máme rešpekt. Veríme a dúfame, že 

na ňom pred Pánom Bohom obstojíme. To však zistíme až 

vtedy, keď to bude aktuálne. Máme však možnosť, príležitosť 

v živote konať tak, aby sme na poslednom súde obstáli. 

 O majestáte Sudcu, s ktorým sa stretneme na 

poslednom súde svedčia slová 99. Žalmu. O nich chceme dnes 

spoločne uvažovať. 

 V človeku je už od dávna zakorenené, že chce oslavovať 

samého seba. Môžeme to vidieť v každodennom živote nielen 

jednotlivcov, ale aj národov. Človek chce upozorniť, chce 

ukázať, čo urobil. Je zameraný na výsledky svojej práce. Chce 

ukázať aký vedecký pokrok urobil. Chce sa pochváliť. Chce 

zdôrazniť svoje činy v ľudských dejinách. Pre mnohých je to 

naozaj povzbudzujúce. Často však v tomto konaní pozorujeme 

ľudskú pýchu a namyslenosť. A často v živote vidieť aj 

preceňovanie človeka.  

 A možno aj práve preto chceme dnes našu pozornosť 

zamerať niekam inam, na Niekoho iného. Nie na človeka. 99. 

Žalm sa snaží, aby sme svoju pozornosť namierili na Toho, 

ktorý stvoril a riadi tento svet. Na Toho, v ktorého rukách je 
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i náš život, naša radosť, naše trápenia i náš žiaľ. A v Jeho 

rukách sú i naše túžby a snahy.  

 Kresťanská viera nás učí, aby sme sa stále viac a najmä 

pravidelne obracali k Tomu, ktorý je nad nami, ktorého moc, 

sláva i láska zasahujú do nášho života. Sám Pán Ježiš Kristus 

nám stále pripomína: 
46

 Ja, svetlo, prišiel som na svet, aby nikto 

nezostal v tme, kto verí vo mňa. (J 12,46). A teraz chce tento 

nebeský Majster a Učiteľ, obrátiť našu pozornosť na nášho 

svätého a láskavého Otca, aby sme Ho my v celom živote 

oslavovali. Ku takejto oslave nás vyzývajú aj slová dnešného 

žalmu. 

 Preto, vyvyšujme a oslavujme nášho svätého Boha! 

Robme to z troch dôvodov. Tým prvým je, že nás učí žiť podľa 

práva a spravodlivosti, aby sme raz obstáli na poslednom 

súde. Tým druhým, že chce, aby sme Ho počúvali. A tým 

tretím, že nás chce potešiť, a tiež nám odpustiť.  

 Žalmista je pred Bohom hlboko sklonený. Veľa rozmýšľa 

o svojom národe. Sleduje dejiny i Boží zásah do nich. Žalmista 

vidí Božiu pravicu ako vedie a usmerňuje svoj ľud. Vidí aj 

predivné Božie vedenie cez patriarchov a Mojžiša. Uvedomoval 

si aj to, že ich viedol a spravoval podľa práva a spravodlivosti 

Uvedomoval si aj to, že Všemohúci Boh zaviedol poriadok do 

ich  života. V dejinách Božieho ľudu vidíme, že kým ľud 

počúval Všemohúceho, zachovával Jeho poriadky, žil čestne, 
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spravodlivo a pobožne, tak sa mu viedlo dobre. Preto aj vo 

svojom žalme vyzýva ľudí, aby vyvyšovali Boha, aby chválili 

Božie meno a milovali Jeho právo a spravodlivosť. Sme 

oslovení, aby sme konali tak, aby to bolo na Božiu česť, chválu 

a slávu. Máme si vštepiť do srdca právo a poriadok. Máme žiť 

nielen pre zemské a hmotné ciele, či pre svoj osobný blahobyt, 

ale aby sme, a to predovšetkým, žili a zachovávali Božie 

prikázania, udržiavali poriadky, právo, česť a spravodlivosť 

v každodennom živote. Iste, aj v každodennej práci, vo svojom 

vzťahu k blížnym – neškodiť jeden druhému, ale žiť v láske 

a svornosti. 

 A toto nám pripomína aj apoštol Pavel, keď píše: 
9
 Láska 

nech je bez pokrytectva! ... 
16

 Buďte vospolok jednomyseľní, 

nebuďte namyslení, ... 
17

 Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; ... 

18
 Ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými 

ľuďmi, (R 12,9a.16a.17a.18). Toto bude na chválu a slávu nášho 

svätého Boha, ktorý chce, aby sme Mu slúžili a celým životom 

Ho vyvyšovali. 

 Pri vyvyšovaní a oslave Boha sa žalmista opäť vracia do 

minulosti svojho ľudu a poukazuje na vzory a príklady toho, 

ako máme byť aj my poslušní Bohu po celý život. Vyzdvihuje 

najmä život veľkého Božieho muža Mojžiša. Mojžiš bol plne 

odovzdaný do Božej vôle. Vo všetkom Boha nielen počúval, ale 

aj poslúchal a konal verne čo mu prikazoval. Len tak sa mohol 
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stať dobrým a verným Božím služobníkom, ktorý svoj národ 

vyviedol z otroctva, viedol ho po púšti, cez more a priviedol ho 

do zasľúbenej zeme. Mojžiš zachoval a plnil všetko, čo mu Boh 

prikázal. 

 A ako je to s nami, bratia a sestry?  

 Aj my, ako nasledovníci Ježiša Krista, sa máme milovať. 

A preto nesmieme zabúdať na to, že máme plniť 

a rešpektovať, čo nám prikazuje. Pripomeňme si slová, ktoré 

Boh prostredníctvom svojho služobníka Mojžiša kladie na 

srdce svojmu ľudu: 
22

 Ak však budete bedlivo zachovávať všetky 

tieto prikázania, ktoré vám predpisujem plniť, totiž milovať 

Hospodina, svojho Boha, kráčať len po Jeho cestách a Jeho 

pridŕžať,. A zasa apoštol Pavel poukazuje a predkladá nám za 

vzor našej poslušnosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista: 
7
 

ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný 

sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, 
8
 ponížil sa a bol 

poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. (F 2,7-8). Tieto slová 

aj nám ukazujú na vzor a príklad poslušnosti po celý náš život. 

On, dobrý Boh, chce ľudské dobro, keď aj nás napomína 

k poslušnosti Jeho slovu a Jeho svätej vôle. Je to len pre naše 

dobro, šťastie a pokoj v našej cirkvi, v našom národe. A najmä, 

je to na česť a slávu nášho svätého a dobrotivého Boha! 

 Už vieme, že naše vyvyšovanie a oslava Hospodina sa 

má diať preto, lebo On nás učí žiť podľa práva 
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a spravodlivosti, aby sme raz obstáli na poslednom súde. Tým 

druhým dôvodom vyvyšovania a chvály Hospodina je, že chce, 

aby sme Ho počúvali. Žalmista nám to potvrdzuje životom 

osôb z dejín.  

 No a tým tretím dôvodom, prečo máme vyvyšovať 

a oslavovať nášho dobrotivého nebeského Otca, je Jeho 

nekonečná milosť a láska, že sa k nám nehodným a hriešnym 

ľuďom sklonil svojou milosťou a je naším „odpúšťajúcim 

Bohom“. Dokázal to tým, že svojho Syna Ježiša Krista nechal 

umrieť na dreve kríža za nás a za naše hriechy. Kristovou 

smrťou a krvou nám Boh ukázal bohatstvo milosti 

a odpúšťajúcej lásky. Áno, 
15

 ... milosťou toho jedného človeka, 

Ježiša Krista, sa milosť Božia a dar tým väčšmi rozhojnili pri 

mnohých (R 5,15b). A preto apoštol aj pre našu útechu 

a utvrdenie vo viere hovorí: 
3
 ... ktorýkoľvek boli sme pokrstení 

v Krista Ježiša, v Jeho smrť sme boli pokrstení ... 
5
 Keď sme sa 

stali jedno s Ním podobnosťou Jeho smrti, práve tak jedno 

s Ním budeme aj podobnosťou vzkriesenia (R 6,3.5). Toto je pre 

všetkých pokrstených to najpotešiteľnejšie uistenie 

o odpúšťajúcej a zachraňujúcej Božej milosti! Preto sme my, 

nehodní ľudia, vyslobodení od večnej smrti a moci zla a sme 

povolaní do spoločenstva viery a nádeje prostredníctvom 

Božieho Syna, nášho Spasiteľa. Za to nech je od nás 
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Všemohúcemu vzdávaná česť a sláva! Preto vyvyšujme 

a oslavujme svätého Boha! 

Bratia a sestry! 

 Aj my sme boli, možno stále sme, ako ten márnotratný 

syn. Odpadnutí od Boha svojimi hriechmi, svojou 

neposlušnosťou. Ale On, milujúci Boh, mocný Sudca, nás 

pokorných, kajúcich a v Neho veriacich prijal či príjme na 

milosť, odpustil a odpustí nám v Kristovi Ježišovi a Ním nás 

volá do radostného spoločenstva viery v Jeho cirkvi.  

 Toto všetko nám kladú na srdce prekrásne slová tohto 

99. Žalmu, ktoré aj nás vyzývajú vyvyšovať Božiu nekonečnú 

dobrotu a lásku a učia Ho milovať celým srdcom, celou dušou 

a celou mysľou (Mt 22,37). Oslavujme, vyvyšujme a milujme 

nášho milostivého a dobrotivého Boha! Amen. 

Pomodlime sa: 

 Pane Ježiši, Ty veľký a premocný Sudca živých 

a mŕtvych. Prosíme Ťa, ó milý Spasiteľu, zmiluj sa nad nami, 

keď sa postavíš k súdu a budeš sedieť na tróne svojej 

velebnosti, aby boli pred Tebou zhromaždené a súdené všetky 

národy. Daj, aby sme na tomto svete činili skutky 

milosrdenstva v pravej viere, aby sme kŕmili hladných, napájali 

smädných, prijali hostí, priodeli nahých, navštevovali väzňov, 

aby sme i tam, na súde, boli medzi tými, ktorí budú po Tvojej 

pravici a aby sme mohli počuť milostivý hlas: Poď, požehnaný 
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môjho Otca, prijmi dedičstvo, kráľovstvo nebeské, ktoré Ti je 

pripravené od stvorenia sveta. Pomôž nám to dosiahnuť, náš 

verný Ježiši, pre svoje veľké zásluhy, umučenie a smrť. Amen. 

 Teraz spoločne odriekajme modlitbu Pánovu: 

 Otče náš, ktorý si v nebesiach... 

 

6. VIERA VŠEOBECNÁ KRESŤANSKÁ 

Napokon spoločne vyznajme vieru v trojjediného Boha slovami 

Apoštolského vyznania: 

 Verím v Boha Otca všemohúceho... 

 

7. PIESEŇ ES 341 

 

8. ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE 

Prijmite požehnanie: 

 Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a 

pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého 

rozhojňovali v nádeji. Amen.  
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MILODARY 

V uplynulom týždni CZ prijal milodar: 

 Pánu Bohu známa sestra z vďaky voči Pánu Bohu venuje 

pre CZ 12,- EUR. 

 

Veľmi pekne ďakujeme za milodar a pre našu spolusestru 

vyprosujeme od Pána Boha požehnanie, ochranu a zdravie.  

 

Bratia a sestry, srdečne ďakujem všetkým, ktorí počas tohto 

obdobia, keď cirkevný zbor opäť nebude mať žiadne príjmy z 

ofier a milodarov, myslíte aj na túto stránku života CZ a poslali 

ste alebo pošlete svoj milodar na účet cirkevného zboru. 

 Svoj príspevok môžete poslať na účet CZ: IBAN: SK62 

0200 0000 0080 5134 0562, do správy pre prijímateľa 

napíšte: Milodar. 

 

 

 

CIRKEVNÝ PRÍSPEVOK 

Bratia a sestry, keďže nevieme, kedy nám situácia dovolí vrátiť 

sa do našich chrámov, stretávať sa na spoločných podujatiach, 

rada by som vás takto informovala a poprosila, aby ste si 

uhradili cirkevný príspevok (CP) za rok 2020 vo výške 10,- 

EUR/osoba.  
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(O výške CP na rok 2021 vás budeme informovať, pretože - ak 

sledujete dianie v cirkvi - viete, že od roku 2021 prichádza 

k zmene financovania našej ECAV z dôvodu zmeny štátneho 

zákona, ktorý hovorí o podpore cirkví a náboženských 

spoločností v SR.)  

 CP si môžete uhradiť prevodom na účet - TÚTO 

MOŽNOSŤ ODPORÚČAME - IBAN: SK62 0200 0000 0080 

5134 0562 a do správy pre prijímateľa napíšte za ktorý rok 

uhrádzate a za koľkých členov domácnosti (ja by som napísala: 

Germanovci, rok 2020, 5 osôb). 

 Druhou možnosťou je platba v hotovosti. Túto 

možnosť mi však, prosím, oznámte telefonicky – 0904 844 103. 

V tomto prípade sa dohodneme na stretnutí, resp. môžeme sa 

stretnúť, keď budem ja alebo brat pokladník roznášať domáce 

pobožnosti do vašich schránok. Alebo peniaze v obálke 

s údajmi ako pri prevode na účet (kto, rok a počet osôb) 

a telefónnym číslom, môžete vhodiť do schránky na fare (napr. 

keď pôjdete do mesta na nákup) a ja vám potom zavolám, aby 

ste vedeli, že peniaze som našla.  

 

KALENDÁRE Z TRANOSCIA A TESNOU BRÁNOU Z VIVITU 

BRATIA A SESTRY, NA FARSKOM ÚRADE UŽ MÁME KALENDÁRE 

Z TRANOSCIA (TRANOVSKÉHO, STOLOVÝ, NÁSTENNÝ), A TIEŽ ROČENKU 
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TESNOU BRÁNOU Z VIVITU. SÚ VÁM K DISPOZÍCII AKO KAŽDÝ ROK. ICH 

KÚPU NEODKLADAJTE, NESKÔR UŽ NEMUSIA BYŤ! 

 

TRANOVSKÉHO KALENDÁR – 4,- €  

STOLOVÝ KALENDÁR – 3,50 € 

NÁSTENNÝ KALENDÁR – 5,50 € 

TESNOU BRÁNOU – 3,50 € 

 

AK VY, STARŠÍ NÁŠHO CZ, NEVYCHÁDZATE ZO SVOJICH DOMOV, 

POPROSTE SVOJICH NAJBLIŽŠÍCH O TÚTO SLUŽBU PRE VÁS, PRÍPADNE 

ZAVOLAJTE MNE A DOHODNEME SA   

 

 

Pán Boh buď s vami!     

       Eva Germanová 

 


