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ročník XXIII                             druhé mimoriadne číslo                               marec 2020   

V druhom mimoriadnom čísle Zelenického spravodaju 
- Pozývame Vás ku spoločným modlitbám 
- Prinášame Vám podklady pre konanie domácej pobožnosti ku 5. pôstnej nedeli - Smrtnej.

Pozývame Vás ku spoločným modlitbám

Spolu s Modlitebným spoločenstvom našej ECAV SK Vás pozývame ku každodenným modlitbám. 
Večer medzi 20:00h a 21:00h vojdite do svojich komôrok a proste za zastavenie šírenia epidémie  
koronavírusu a za našu ochranu. Staňme sa veľkou Božou rodinou, spojenou v modlitbách. Náš Pán
je pripravený počúvať. V tomto čísle nášho časopisu Vám prinášame modlitebné výzvy:

• Modlime sa za chorých a ich rodiny
Aby tí, čo ochoreli boli efektívne liečení a zároveň spoznali Ježiša Krista ako najlepšieho lekára.

• Modlime sa za zdravotníkov
Práve oni musia byť každodenne vystavení rizikovým situáciám.

• Modlime sa za farárov
Aby boli oporou pre veriacich aj na diaľku a aby boli aj oni pod Božou ochranou.

• Modlime sa za dôveru
Božia ochrana je pri nás všetkých.

• Modlime sa za múdrosť pre našich predstaviteľov
Aby boli ich rozhodnutia správne premyslené.

• Modlime sa za zastavenie šírenia vírusu
Jedine Boh dokáže jediným slovom zastaviť koronavírus.

• Modlime sa za našu premenu
Aby sme sa stali pokornými a oddanými Bohu.

• Modlime sa za Božiu pomoc
A takisto za požehnanie do každej situácie, v ktorej sa ocitneme
my alebo naši blížni.
           Denne môžete sledovať na     https://www.ecav.sk/povzbudenie/modlitby   

Horiacou sviecou v okne inšpirujte a pozvite ku modlitbe aj ďalších 
Návrh pesničiek ku večerným modlitbám: Evanjelický spevník 637, 229, 643, 641, 97, 411

Konferencia Európskych cirkví publikovala modlitbu za tých, ktorých sa dotkol COVID 19
(prebrané zo stránky:  https://www.ecav.sk/povzbudenie/modlitby )

Bože, sme neistí a máme obavy, veci sa vymkli spod kontroly. Strach sa šíri rýchlejšie ako vírus.
Môj sused sa mi stal hrozbou. Hranice sa zatvárajú a ľudia sú izolovaní.

Bože, chápeme opatrenia a snahy o zaistenie bezpečnosti. Bože, sme neistí a máme strach.
Bože, prišiel si na zem, aby si uzdravoval. Prišiel si, aby si dal istotu tým, ktorí stratili nádej a sú osamelí.

Modlíme sa k Tebe, Ó Bože: daj nám odvahu čeliť chorobe a smrti a nikdy sa nevzdať,
daj nám silu šíriť nádej tam, kde sa šíri strach, daj nám silu povzbudzovať ľudí, ktorí sa cítia osamelí. Amen

https://www.ecav.sk/povzbudenie/modlitby
https://www.ecav.sk/povzbudenie/modlitby


V rámci Svetovej rady cirkví sa 
v týždni 22.3. - 28.3. 2020 

modlíme za Česko, Poľsko a Slovensko. 
Tu si nájdete námety na modlitby a návrhy modlitieb ku tejto modlitebnej výzve.

(preklad do slovenčiny – A. Šándorová)
Ďakujeme za:
- verných svedkov kresťanskej viery v priebehu vekov, predovšetkým v časoch okupácie a prenasledovania
- pokojné riešenie hádok
- významné kultúrne bohatstvo a zdroje v našich krajinách
- slobodu vierovyznania a rastúcu ekumenickú spoluprácu.
Modlime sa za:
- väčší rešpekt voči Rómom, ľuďom na okraji spoločnosti  a chudobným v našich krajinách
- privítanie a začlenenie ľudí inej viery a etník
- rast duchovného ako aj telesného zdravia
- demokratické vedenie krajiny, ktoré presadzuje Božiu spravodlivosť a pokoj pre všetkých

Za večný pokoj
Pokoj ustanovím za tvoju vrchnosť a spravodlivosť za tvojho dohliadača.
Nebudú počuť o útlaku v tvojej krajine ani o pustošení na tvojom území.    [Iz 60: 17-18]

K stvoriteľovi prírody a ľudstva, pravdy a krásy modlím sa: 
Počuj môj hlas, pretože je to hlas všetkých detí, ktoré trpia a budú trpieť, ak ľudia vložia svoju vieru
do zbraní a vojen.
Počuj môj hlas, keď Ťa prosím, aby si vštepil do sŕdc všetkých ľudských bytostí múdrosť pokoja, 
silu spravodlivosti a radosť spoločenstva.
Počuj môj hlas, pretože hovorím za zástupy v každej krajine a v každom čase, ktoré nechcú vojnu a 
sú pripravení kráčať po ceste mieru.
Počuj môj hlas a udeľ nám porozumenie a silu, aby sme vždy mohli na nenávisť odpovedať láskou, 
na neprávosť úplnou oddanosťou spravodlivosti, na potreby dávaním seba a na vojnu mierom.
Ó Bože, vypočuj môj hlas a udeľ svetu svoj večný pokoj.
   (Pápež Ján Pavol II v “L’Osservatore Romano,” 3-9-81,14) 

Prosby 
Apoštol Pavol napísal list Korinťanom, aby ich povzbudil. Aj my môžeme mať nádej  ako 

Korinťania keď sa modlíme za Božiu cirkev a za potreby všetkých ľudí. 
Večný Bože, ďakujeme, že nás voláš po mene. V Tebe žijeme, hýbeme sa a rastieme. 

Modlíme sa za cirkvi a kresťanov po celom svete. Pripomeň nám náš spoločný základ v Kristovi. 
Môžeme spolu rásť vo viere a láske, kým nedosiahneme jednotu, ktorá je Tvojou vôľou.  
Spoj nás v Kristovi  a prebývaj v nás.

Zošli na nás svojho Ducha, aby sme spoznali Ježiša, prinášali svedectvo o živote a jednote v 
ňom.  Aby sme poznali Kristovo zmýšľanie  a mohli všade rozprávať o Božej múdrosti. Posilni nás, 
aby sme sa usilovali o pokoj a zmierenie v cirkvi a spoločnosti. 
Spoj nás v Kristovi  a prebývaj v nás.

Modlíme sa za cirkvi na Slovensku a za všetky cirkvi, ktoré zažívajú zmeny – rast alebo 
zápas, zmierenie alebo konflikt. Inšpiruj a posilni ich v práci svedectva a služby.  
Spoj nás v Kristovi  a prebývaj v nás.

Modlíme sa za všetkých, ktorí nemajú domov, krajinu, jedlo, prácu, lieky, mier. Aby sme 
rozpoznávali a slúžili Kristovi v súžení a núdzi. 
Spoj nás v Kristovi  a prebývaj v nás.

Ďakujeme Ti za všetky dary stvorenia. Uč nás deliť sa s inými o svoj čas, silu, zdroje a 
lásku. Učiň nás citlivými a vnímavými voči ranám v ľudskej rodine i stvorenstve. Aby sme boli 
verní svojmu povolaniu a žili dlho na zemi. Aby sme celý svoj život dali Kristovi, ktorému patríme 
a v ktorom je zjednotené všetko na zemi i nebi. Amen.                               
 (Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2005, Slovensko) 



Svetový luteránsky zväz pripravil príhovornú modlitbu
(pre nás ju do slovenčiny preložila A. Šándorová)

V čase obmedzení a fyzického odlúčenia, keď sa telo Krista nemôže stretávať na jednom mieste, 
spájame sa Duchom svätým každý z iného miesta – domu, bytu, izby – a voláme k Tebe: 
Počuj náš plač, ó Bože, vypočuj našu prosbu.
Daruj našim vládam a miestnym úradom odvahu a múdrosť pri zavádzaní pravidiel verejného 
zdravia pre dobro všetkých a zvyšovaní úsilia na zastavenie šírenia vírusu, ktorý ohrozuje každého 
človeka. 
Počuj náš plač, ó Bože, vypočuj našu prosbu.
Vdýchni do svojej cirkvi ducha lásky a sebadisciplíny, ktorý by neustále povzbudzoval a hájil 
pravidlá a obmedzenia pre dobro všetkých. Posilni naše svedectvo, aby bolo  stelesneným 
príkladom pokorného sebaovládania.
Počuj náš plač, ó Bože, vypočuj našu prosbu.
Bože, zmiluj sa! Uzdrav chorých, posilni starých a zraniteľných, ochráň všetkých pred šírením 
vírusu COVID-19. 
Počuj náš plač, ó Bože, vypočuj našu prosbu.
Bože, zmiluj sa! Posilni a ochráň všetkých zdravotníckych pracovníkov a tých, ktorí slúžia chorým, 
tým ktorí sú najviac ohrozovaní infekciou. Pamätáme predovšetkým na utečencov a tých, ktorí im 
dnes  slúžia. Posilni všetky organizácie podporujúce verejné zdravie. 
Počuj náš plač, ó Bože, vypočuj našu prosbu.
Bože, zmiluj sa! Poteš a pozdvihni osamelých, izolovaných, utláčaných samotou a strachom. 
Počuj náš plač, ó Bože, vypočuj našu prosbu.
Bože, zmiluj sa nad celým ľudským pokolením a Tvojím stvorenstvom, vypočuj naše modlitby, 
ktoré k Tebe vysielame nahlas, či v tichu našich sŕdc (…) 
Počuj náš plač, ó Bože, vypočuj našu prosbu.
Naplň naše srdcia vierou v Tvoju milosť, ktorá oslobodzuje a spája nás do jedného spoločenstva, 
ktoré je jedným telom spolu s Tvojím synom Ježišom Kristom. 
Počuj náš plač, ó Bože, vypočuj našu prosbu.
Zošli nám Ducha svätého. Obnov svoju cirkev v modlitbe a v solidarite so všetkými blížnymi. 
Počuj náš plač, ó Bože, vypočuj našu prosbu.
Pamätaj so svojou milosťou i na tých, ktorí zomreli a tých, ktorí dnes zomrú. [chvíľa stíšenia]
Počuj náš plač, ó Bože, vypočuj našu prosbu.
Modlíme sa vo viere v Tvoje veľké zľutovanie a bezpodmienečný sľub, že zostaneš s nami. 
Amen.

Podklady pre konanie domácej pobožnosti ku 5. pôstnej nedeli – Smrtnej     (29.3.2020) 
téma nedele : „Pravý Veľkňaz a Prostredník“, čítajme knihu Pašií

Kázňový biblický text: 
Žid 5,  4. 6 – 8 „A nikto si nemôže sám vziať hodnosť, len ak ho Boh povolal ako aj Árona. Podobne 
ani Kristus nepoctil sa sám veľkňazskou hodnosťou, ale (poctil Ho) Ten, ktorý Mu povedal: Syn môj si
Ty, ja som Ťa splodil dnes. V dňoch svojho telesného života hlasným volaním a slzami vysielal 
modlitby a prosby k Tomu, ktorý Ho mohol zachrániť od smrti, a aj bol vyslyšaný pre svoju 
bohabojnosť. Hoci bol Synom, tým, že trpel, naučil sa poslušnosti.“ 
Žid 7, 24 – 27 „On však, pretože zostáva naveky, zastáva kňazský úrad, ktorý neprechádza na iného. 
Preto aj môže dokonale spasiť tých, čo skrze Neho pristupujú k Bohu, keďže vždy žije, aby sa 
prihováral za nich. Takého veľkňaza sme aj potrebovali: svätého, nevinného, nepoškvrneného, 
oddeleného od hriešnikov a vyvýšeného nad nebesá, ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň 
prinášať obeť najprv za svoje a potom za hriechy ľudu. Lebo urobil to raz navždy, keď samého seba 
obetoval.“ 



Neradi robíme prácu, ktorá sa musí neustále opakovať, ktorej účinok po čase zaniká – umyté riady sa
znovu zašpinia, vyžehlené oblečenie treba znovu prať... je to niekedy až deprimujúce. Lepšie sa cítime po 
vykonaní diela, ktoré zostáva, radšej máme skutok, ktorého platnosť trvá. 

Boh je ten, kto nás usmerňuje a naviguje na ceste zemským životom. Jedného z nás zaradí do sféry 
zdravotníctva, iného do stavebníctva, ďalšieho do oblasti potravinárstva, obchodu, kultúry, politiky, 
prírodovedy atď. V súlade s našim zaradením, ktoré veríme, že je riadené Božou rukou, nám zveruje úlohy, 
kompetencie, zodpovednosti a robí aj časový rozvrh stupňa zaťaženia jednotlivých oblastí. Dnes bremeno 
plného pracovného nasadenia cítia predovšetkým pracujúci v zdravotníctve. Veríme, že je každý z nich 
Bohom poslaný, že je každý z nich správnou osobou na správnom mieste, s plnou kvalifikáciou a s Božou 
prítomnosťou. Rovnako to platí a rovnako tomu veríme aj o ľuďoch zaťažených dnes vo svojom svete 
potravinárstva, obchodu, dopravy a podobne. Pádlo je v ich rukách: aby sme sa všetci preplavili, oni musia 
usilovne a múdro, s Božou pomocou, bojovať.

Pritom mnohí z nás sme po celý život bojovníkmi v plnom nasadení. Niekto na svojich pleciach 
neustále, bez prestávky nesie chudobu, chorobu, choré deti alebo príbuzných, svoje celoživotné bremeno. 
Tiež veríme, že je každý takýto človek správnou osobou na správnom mieste, schopný dobre vykonať svoje 
poslanie a že je Pán Boh pri ňom. 

Autor listu Židom tiež hovorí o tom, že Boh rozdeľuje talenty a podľa nich aj kompetencie, aby 
dobrá práca mohla byť vykonaná. Snaží sa židokresťanom vysvetliť radostnú správu o spasení. Každý Žid 
vedel, že Áron bol prvým veľkňazom. Veľkňazská funkcia bola v Áronovej rodine dedičná - prvorodený syn 
vždy bol veľkňazom a ostatní boli kňazmi. Že je toto správne, lebo Boh o tom tak rozhodol, o tom nikto 
medzi Židmi nepochyboval. Túto skutočnosť využíva apoštol, aby vysvetlil: 
Boh veľmi miloval človeka a chcel ho zachrániť pred smrťou, pod ktorej moc sa človek dostal pre svoj 
vlastný hriech. Nikto zo stvorených ľudí sa ale nehodil na to, aby vykonal dielo záchrany. 
Nie že by sa neboli snažili – práve naopak. Denne boli prinášané Bohu obete zmierenia. Podobne ako keď 
my denne umývame riad alebo perieme prádlo, kňazi usilovne prinášali Bohu obete, ktoré mali odčiniť 
ľudský hriech, ktoré mali uzmieriť Boha. Ľudia osobne nemohli komunikovať s Bohom a vybavovať si u 
Neho tieto záležitosti vlastného hriechu, museli chodiť za kňazmi, sprostredkovateľmi. Bolo to účinné 
dočasne ale táto prax sa musela neustále opakovať, lebo dokonalú, navždy platnú obeť nedokázal za ľudí 
priniesť žiadny kňaz. Bolo to účinné ale aj deprimujúce. Ľudia túžili po dokonalej obeti, takej, ktorá by 
platila navždy. Aj Boh sám túžil po tom, aby sa raz navždy zmieril so svojimi deťmi na zemi. 

Na každú prácu pod nebom Boh dokáže nájsť vhodného človeka – pre túto obrovskú prácu zmierenia
ale nebol na zemi nikto vhodný. Jediný, kto by to dokázal urobiť, býval vtedy v nebi. Boh má Syna. Ten mal 
na to silu aj všetky potrebné kvality - „svätý, nevinný, nepoškvrnený, oddelený od hriešnikov a vyvýšený nad 
nebesá“. Boží Syn Ježiš Kristus mal aj ochotu prísť na zem zachrániť hriešneho človeka . Aj prišiel. Tu na 
zemi Ho Boh Otec poveril úlohou. Dal mu hodnosť Veľkňaza a absolútnu pracovnú záťaž zvalil vtedy na 
Ježišove ramená. Božiemu Synovi trvalo na zemi 33 rokov, kým dielo dokonal - zaplatil výkupné za 
kompletný ľudský hriech a otvoril ľuďom cestu do neba k Otcovi. Svoje ťažké dielo úspešne zvládol. Ježiš 
Kristus je tým Veľkňazom, ktorý priniesol dokonalú, navždy platnú, trvalú obeť za ľudský hriech a tak 
natrvalo, navždy vyriešil problém odluky človeka od Boha. Zomrel na kríži ako dokonalá zástupná obeť a 
vstal z mŕtvych i do neba vstúpil ako prvý. Za Ním podobne pôjdeme. 

Kristus bol Boží Syn a predsa mal ťažký život, predsa trpel. „Bol Syn a tým, že trpel, naučil sa 
poslušnosti.“ Utrpenie nie je odplatou za hriech. Záťaž v živote je školou, v ktorej sa nám otvárajú oči, 
otvárajú obzory a učíme sa veciam. Námaha, ktorá je súčasťou našich dní je normálna.
Kým tu usilovne pracoval v plnom nasadení „hlasným volaním a slzami vysielal modlitby a prosby k Bohu“. 
Toto mu pomohlo, veď „bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť“. Bratia a sestry, vy, ktorí bez prestávky 
nesiete bremeno, milí unavení a napriek tomu vytrvalo pracujúci – v modlitbe je žriedlo sily od Boha. 
Kristus spôsobil to, že každý z nás osobne môžeme volať k Bohu, že máme k Bohu priamy prístup, že z 
každej komôrky modlitba môže nájsť cestu k nebu. 
Vzývajme Krista, v mene nášho Spasiteľa, dokonalého Veľkňaza a jediného Prostredníka volajme k Bohu. 
On nám pridá sily do každého nového dňa.           AMEN         ( OKo )
.…………………………………………………………………………………………………………………
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pre dospelých, mládež aj deti... pripravovaný pracovníkmi našej cirkvi z úrovne zborov až po
generálnu cirkev nájdete na:    www.ecav.sk    ,     www.zdecav.sk  ,  fb: BAS ECAV SK
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