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7. FEBRUÁR 2021 

 

1. ÚVOD 

V mene Boha: Otca 

i Syna i Ducha Svätého. 

Amen. 

 

2. PIESEŇ ES 286 

 

3. ODRIEKANIE 10 BOŽÍCH PRIKÁZANÍ 

Aby sme si všetci pripomenuli Boží zákon, odriekajme 

spoločne Desať Božích prikázaní: 

 Ja som Hospodin tvoj Boh: 

 1. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! 

 2. Nebudeš brať meno Božie nadarmo! 

 3. Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť! 

 4. Cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi! 

 5. Nezabiješ! 
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 6. Nescudzoložíš! 

 7. Nepokradneš! 

 8. Nevypovieš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! 

 9. Nepožiadaš dom svojho blížneho! 

 10. Nepožiadaš ani jeho manželku ani nič, čo je jeho! 

 

4. ZAMYSLENIE NAD BOŽÍM SLOVOM (1Pt 1,24-25) 

S úctou voči Božiemu slovu, povstanúc, vypočujme si slová 

z Písma svätého, ktoré sú napísané v 1. liste apoštola Petra, 

v 1. kapitole, kde v 24. a 25. verši v mene Božom čítame 

tieto slová: 

24 Lebo všetko telo je ako tráva, všetka jeho sláva ako kvet 

trávy: uschla tráva, opršal kvet, 25 ale slovo Pánovo zostáva 

naveky. A toto je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo ako 

evanjelium. Amen. 

Milí bratia a sestry! 

 V roku 1980 natočil český režisér Václav Vorlíček 13-

dielny rozprávkový seriál s názvom Arabela. Stretli sa v ňom 

dva svety – ľudský a rozprávkový – a pomocou zázračného 

plášťa mohli postavy z rozprávkového kráľovstva prichádzať 
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do nášho sveta a naopak, ľudia pomocou neho z tohto 

sveta mizli a ocitali sa v rozprávke. Takéto plášte však 

existovali iba tri, aj tie sa počas seriálu postupne ničili, takže 

nakoniec ostal iba jeden. Ak sa človek hoci aj nedopatrením 

ocitol v tom druhom svete, nielen že bez plášťa sa nemohol 

vrátiť, no nemohol s tým svojím svetom ani nijako 

komunikovať. Tieto dva svety existovali vedľa seba ako 

úplne neprepojiteľné. Práve táto neprepojiteľnosť vystupuje 

do popredia aj v závere seriálu, keď sa hlavná postava – 

princezná Arabela – vydá za človeka, ostane v ľudskom 

svete a navždy stratí možnosť stretať sa, či akokoľvek inak 

komunikovať so svojou kráľovskou rodinou z rozprávky. 

 Pripomína nám to niečo? Hoci paralela nášho a 

rozprávkového sveta je čistou fikciou Václava Vorlíčka, 

paralela nášho a toho duchovného sveta je skutočná. A 

funguje presne rovnako. Ak niekto odíde z tejto časnosti do 

večnosti, už s ním nemôžeme hovoriť ani ho vidieť. To je 

realita, s ktorou sa stretol už každý z nás. Duchovný, Boží 

svet existuje akoby v inej dimenzii, za priepasťou nášho 
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vnímania, v čase alebo priestore, kam nedosiahneme, 

nedovidíme, nedokričíme. A všetko to spôsobil hriech. 

 Na začiatku dejín to tak nebolo. Na počiatku všetkého 

človek – Adam a jeho žena Eva hovorili s Pánom Bohom, žili 

s Ním vo vzájomnom kontakte, Jeho a ich svet sa do istej 

miery prekrývali, stretali, umožňovali vzájomný kontakt. Keď 

prišiel hriech a Adam sa musel schovať pred Bohom, bol 

napokon za trest vyhnaný z raja a tento trest neznamená iba 

vyhnanie z nejakého zemepisného miesta, ale znamená 

práve ukončenie onoho vzájomného kontaktu. Raj totiž nie 

je miesto, kde je krásne, ale je to život, v ktorom je možné 

stretať Boha. Vo chvíli, keď bol človek odohnaný z Božej 

blízkosti, keď medzi neho a Boha dopadol hriech, keď sa 

medzi ním a Bohom rozovrela priepasť, skončil raj. A dva 

svety začali fungovať bez akejkoľvek možnosti pre človeka 

vrátiť sa, preklenúť tú priepasť, obnoviť pôvodný stav. 

 Pokúsme sa popustiť trochu uzdu našej fantázii a 

predstaviť si, ako by sa ďalej odvíjali dejiny ľudstva, keby 

Pán Boh zostal na tej „svojej strane priepasti“ bez 

akéhokoľvek pokusu znova sa spojiť s človekom. Žil by vo 



5 

svojej sláve a bezstarostnosti – veď Jeho hriech nijako 

nepoškodil, nevzal Mu život, slávu ani moc, a tak by sa 

mohol radovať zo spevu anjelov až na veky. Na druhej 

strane priepasti by však žil človek bez akýchkoľvek 

morálnych usmernení, bez akejkoľvek nádeje a vlastne aj 

bez akéhokoľvek zmyslu života.  

 Načo by tu vlastne ešte bol?  

 Kam by smerovala jeho existencia?  

 Čo by vlastne mal zo života?  

 Možno by sa jeho život podobal divokému životu 

zvierat. Uplatňoval by vždy a všade svoju vôľu, svoje pudy, 

svoje záujmy, nehľadel na iných, a tak by ľudský život 

možno stále bol bojom o prežitie rovnako, ako je to v ríši 

zvierat. 

 Pán Boh však nenechal veci tak. Napriek tomu, že 

vyhnal Adama z raja, predsa sa stále znova a znova pokúšal 

spojiť s ľuďmi. On ako všemohúci Boh mal tú možnosť 

prekročiť priepasť a prihovoriť sa ľuďom na druhej strane. A 

robil to. Robil to cez biblických patriarchov, prorokov, 

sudcov či svojich vyvolených služobníkov. Napokon aj sám v 
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ľudskom tele v osobe Ježiša Krista prišiel, aby povedal 

všetko čo treba povedať, aby dal možnosť vrátiť sa, aby 

usmernil ľudí v spôsobe ich života, aby rozsial medzi ľudí 

morálne hodnoty, aby celému ľudskému bytiu dal zmysel i 

nádej. 

 Dnešná nedeľa hovorí o dare Božieho slova a my si 

vzácnosť tohto slova uvedomíme práve vtedy, keď si 

premietneme tú bezútešnosť situácie po Adamovom páde, 

keď si uvedomíme ten veľký kontrast medzi naším a Božím 

svetom a keď pochopíme, že by sme sami nikdy nemohli 

nadviazať kontakt s tým „druhým“ svetom, ak by nebolo 

Božej iniciatívy a slova, ktoré toto Božie konanie, Božiu lásku 

a Boží záujem o nás potvrdzuje. Božie slovo k nám 

prichádza ako list z tej „druhej“ strany, ako správa od Boha, 

ktorý nám po tom všetkom odkazuje, že nás má rád, že Mu 

chýbame a že chce, aby sme sa vrátili. Božie slovo stojí v 

kontraste ku všetkému časnému a pominuteľnému. Ostáva 

tu aj keď uschne kvet či odumrie ľudské telo. Tak to 

zdôrazňuje aj apoštol Peter v dnešných slovách a poukazuje 

na to, že práve toto vzácne a večné slovo nám bolo 
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zvestované. Sme teda poctení tým, že ho smieme počuť, že 

prichádza aj k nám, že sa nám v ňom sám Pán neba i zeme 

prihovára. Nežili sme v časoch prorokov či Ježiša Krista, no 

vďaka Božiemu slovu smieme aj my počuť to, čo počuli a 

videli naši predkovia v tých časoch. Je nám ohlasované to, 

čo bolo ohlasované im. 

 Pristupujme k Božiemu slovu s úctou, ďakujme zaň a 

spolu s modlitbou ho berme do rúk ako jediný spôsob 

komunikácie – prepojenia dvoch svetov, ktoré inak prepojiť 

nemožno. Mnoho ľudí by rado spoznalo ten „iný“ svet, 

mnoho ľudí tuší, že čosi okrem nás existuje, no nevie čo, 

mnoho ľudí hľadá spôsob či cestu, no nenachádza. My tú 

možnosť máme. Pán Boh nám vo svojom slove odhaľuje 

celé dejiny svojho konania, odhaľuje nám pohnútky svojho 

srdca i mysle, vyznáva nám lásku, potešuje v zármutku, dáva 

nám prísľuby do budúcnosti. To je jedinečná vec a my, ako 

prijímatelia toho všetkého, sa tiež stávame jedineční – 

stávame sa Božími deťmi. To je dôvod k radosti a oslave. 

Nech je teda Božie meno aj nami oslávené v radostných 

piesňach, no hlavne v plesajúcom srdci. Amen. 
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Pomodlime sa: 

Milosrdný náš nebeský Bože, ďakujeme Ti srdečne za to, že 

napriek nášmu hriechu sme Ti nezostali ľahostajní. Robíš 

všetko pre to, aby si sa k nám prihováral, učil nás, 

vychovával nás, viedol a ukazoval nám smer, ktorým sa v 

živote uberať. Navyše si poslal svojho Syna na svet, aby nás 

učil, Teba známym urobil a napokon svojou smrťou nás 

vykúpil z moci hriechu. Nech je za to všetko Tvoje meno 

oslávené. Zvelebujeme Ťa radostným a vďačným srdcom a 

túžime Tvoje meno oslavovať nielen tu v časnosti, ale aj 

potom raz vo večnosti. Amen. 

Teraz spoločne odriekajme modlitbu Pánovu: 

Otče náš, ktorý si v nebesiach!  

Posväť sa meno Tvoje! 

Príď kráľovstvo Tvoje! 

Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! 

Chlieb náš každodenný daj nám dnes! 

A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom 

svojim! 

I neuvoď nás do pokušenia!  
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Ale zbav nás zlého! 

Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen. 

Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému ako bola na 

počiatku i teraz i vždycky i naveky vekov. Amen. 

 

5. VIERA VŠEOBECNÁ KRESŤANSKÁ 

Napokon spoločne vyznajme vieru v Trojjediného Boha 

slovami Apoštolského vyznania: 

 Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba 

i zeme. 

 Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho  jediného, Pána nášho, 

ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, 

trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný 

bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na 

nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde 

súdiť živých i mŕtvych.  

 Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, 

spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych 

vzkriesenie a život večný. Amen.  
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6. PIESEŇ ES 288 

 

7. ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE  

Prijmite požehnanie: 

 Milosrdenstvo vám a pokoj a láska nech sa 

rozhojňuje! Amen.             Zdroj: www.ecav.sk 

             

 

 

Milí bratia a sestry, 

 rada by som vás tento rok touto formou oslovila 

a povzbudila k spoločnej aktivite, ktorú sa nám v CZ už 

zopár rokov podarilo uskutočňovať.  

 Opäť  je pred nami Národný 

týždeň manželstva (NTM) 8. - 14. 2. 2021 

s témou „Bezpečne v manželstve“. Ten 

tohtoročný bude úplne iný ako tie 

predchádzajúce. Aj NTM - ako mnoho iných aktivít - sa 

presúva do online priestoru. Mne osobne tento online 

priestor nie je veľmi blízky, ale žiaľ inak sa nám nateraz nedá 

fungovať. Som však vďačná, že sa takto môžem naďalej 

„stretávať“ a vzdelávať.  

http://www.ecav.sk/
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 A tak vás tento rok pozývam do online priestoru NTM 

„NTM doma“ a ponúkam možnosť ako urobiť aj tento rok 

niečo pre svoje manželstvo! 

 Pozvanie na toto podujatie nájdete aj na webe našej 

cirkvi: https://www.ecav.sk/aktuality/pozvanky/8-februara-

sa-zacina-narodny-tyzden-manzelstva-2021. 

 

NTM 2021 je v znamení témy: Bezpečne v manželstve 

 

 Hoci si to možno neuvedomujeme, v 

živote sa rozhodujeme tak, aby sme sa vyhli 

ohrozeniu a cítili bezpečne. Zamykáme dvere 

a cenné veci, v aute používame bezpečnostné pásy, v noci 

sa vyhýbame tmavým a opusteným miestam, pri lezení vo 

výškach používame istenie, na plavbu v neistých vodách sa 

nevyberieme bez záchranného  

kolesa... 

 A celkom prirodzene a podvedome sa túžime cítiť 

bezpečne aj v manželstve. Už keď si pri sobáši sľubujeme 

„neopustím ťa ani v šťastí ani v nešťastí, ale budem ťa 

https://www.ecav.sk/aktuality/pozvanky/8-februara-sa-zacina-narodny-tyzden-manzelstva-2021
https://www.ecav.sk/aktuality/pozvanky/8-februara-sa-zacina-narodny-tyzden-manzelstva-2021
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milovať, starať sa o teba a vážiť si ťa“, vyjadrujeme túto 

túžbu a tiež odhodlanie prispieť k tomu, aby to naše 

manželstvo bolo bezpečným miestom. No sobášom to len 

začína a my často drobnými rozhodnutiami tvoríme v 

našej rodine viac či menej bezpečné prostredie. 

 Niekedy možno nevedomky náš vzťah ohrozujeme. 

Kritikou, nespokojnosťou, egoizmom alebo „len“ 

ľahostajnosťou sa dostávame do nebezpečných vôd... Vtedy 

je dobré siahnuť po záchrannom kolese - a to môže mať 

rôznu podobu. Môže to znamenať rozhodnúť sa byť vďačný 

za svojho partnera a všetko, čo pre mňa robí; môže to 

znamenať premýšľať nad tým, čo by ho potešilo a urobiť to 

preňho; niekedy to môže znamenať vedome sa rozhodnúť 

pestovať priateľstvo; inokedy uznať, že som to pokazil a 

požiadať o odpustenie... 

 V manželstve nemusíme byť dokonalí, aby mohlo 

byť bezpečným miestom... A keď sa cítime v bezpečí, 

otvárame svoje srdcia a dochádza k blízkosti, po ktorej 

tak túžime!       

        Zdroj: https://www.ntm.sk/ 

https://www.ntm.sk/
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Pozývame vás prežiť tohtoročný Týždeň manželstva 

u vás DOMA! 

 Tento rok prinášame aktivity NTM priamo do vašich 

obývačiek.  Počas 8-mich dní - od nedele 7-meho do 

nedele 14-teho februára - tu každý deň nájdete nové 

podnety, ako vytvoriť či nestratiť vo vašom vzťahu 

atmosféru bezpečia a tiež budete mať príležitosť prežiť 

špeciálny čas so svojím manželským partnerom. 

 Každý deň od 10:00 tu nájdete k jednotlivým témam 

krátku inšpiráciu a zaujímavé video alebo tip na 

aktivitu vo dvojici. Väčšina z ponúkaných materiálov bude 

off-line, a teda si budete môcť zvoliť - pre vás najvhodnejší 

čas - kedy si ich pozriete či urobíte. 

 Pozrieme sa na štyri oblasti, ktoré prispievajú k 

tomu, aby bolo manželstvo bezpečným miestom: 

ZÁVÄZOK - PRIJATIE - PRIATEĽSTVO - ODPUSTENIE a 

štyri, ktoré bezpečie v manželstve ohrozujú: KRITIKA - 

EGOIZMUS - NEÚCTA - NUDA. 
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 A postupne ich v rámci "NTM doma" predstavíme: 

Nedeľa 7. 2. - záväzok 

Pondelok 8. 2. - kritika 

Utorok 9 .2. - neúcta 

Streda 10. 2. - prijatie 

Štvrtok 11. 2. - nuda 

Piatok 12. 2. - egoizmus 

Sobota 13. 2. - priateľstvo 

Nedeľa 14. 2. - odpustenie 

              Zdroj: https://www.ntm.sk/ntm-doma/ 

 

 Srdečne ďakujem všetkým, ktorí počas tohto obdobia, keď 

cirkevný zbor opäť nemá 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: IBAN: SK62 0200 0000 0080 5134 0562, do 

správy pre prijímateľa napíšte: Milodar. 

       Pán Boh s vami! 

 

 

 

https://www.ntm.sk/ntm-doma/
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