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Bratia a sestry.
Zá pá síme uprostred „má rcoveho vetrá “, ktorí sá rozfuká l este pred rokom á neutíchá . Uz by ná m á ni
sily nestá cili, keby sme v tom boli sá mi á keby sá obcá s neobjá vilo ná oblohe teplucke á ná dej k zivotu
budiá ce slniecko.
V zemskom kontexte:
- Vďá ká Pá nu Bohu zá ká zdeho cloveká , ktory ná s posunul vpred á lebo ná s podrzá l, tá k sme nepá dli
á lebo sme sá pri pá de á spon veľmi nedorá ná li.

Dávam vám do pozornosti,
milí čitatelia, celocirkevnú
výzvu k spoločným modlitbám
a pôstu.
Výzva znie modliť sa predovšetkým za:

1. Predstaviteľov našej krajiny – prezidentku, clenov pá rlá mentu á vlá dy á
vsetkych zodpovednych zá sprá vu verejnych vecí. Rovná ko tá k zá predstá viteľov
- Vďá ká Pá nu Bohu zá tu hviezdu, z ktorej ná pá já ná su plá netu energiou. Slnko udá jne ká zducku
cirkví á ná bozenskych spolocností. Bozie slovo ná s vyzyvá : Predovšetkým teda
sekundu svojej existencie premiená tá kmer 700 milionov ton vodíká ná helium, z coho sá vá - csiná
žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí,
mení ná energiu. Podľá urcitych prepoctov zá jednu hodinu získá me zo Slnká toľko energie, koľko by
za kráľov a všetkých vysokopostavených, aby sme mohli žiť nerušeným a pokojným
stá cilo ná rocne fungová nie vsetkych elektrickych zá riá dení ná ná sej plá nete. Je to fá scinujuce. Sme
životom vo všetkej zbožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné pred Bohom,
skutocne nesmierne rá di, ze á j v tuto já r ká zdym dnom pozorujeme jeho ná dherne ucinky. Az z toho
naším Spasiteľom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu. /1Tim 2, 1/
vie srdce poskociť, keď pozorujeme zobudzá nie zivotá . Doprá jte si rá dosť z já ri, lebo oná
2. Tiez sá chceme spojiť v modlitbá ch á po2ste za všetkých, ktorí sú postavení do
nezá stá viteľne prichá dzá . Pá n Boh ju nezrusil á clovek ju, chvá lá Bohu, zrusiť nemo2
ze.
prvej línie v boji proti pá ndemii, leká rov, zdrá votníkov, policá jtov, vojá kov, há sicov.
Tiez zá tych, ktorí su ohrození, ná ká zení vírusom, á lebo zá pá siá o zivot v
V ná dzemskom kontexte:
nemocniciá ch. Tiez myslieť ná tych, ktorí strá tili svojich ná jblizsích. Prosiť zá
- Vďá ká Pá nu Bohu ze Jeho trpezlivu á vernu prítomnosť.
á kujeme,
D3
ze v ná s udrziá vá dobre skoncenie pá ndemie. Bozie slovo hovorí:
Jedni druhých bremená neste. /Gal 6, 2/
modlitebne ná pá -tie, ktore ná s drzí v Jeho blízkosti. Nedá jme si nicím tuto moznosť spolocenstvá s
3. Chceme tiez v modlitbá ch á po2ste pá má -tá ť na tých, ktorí v dôsledku pandémie
Bohom ná modlitbe vziá ť. Ak sá Ho nebudeme prá videlne chytá ť zá ruku sklá dá ním k modlitbe
svojich vlá stnych ruk , sá mi sebá priprá víme o ná jspoľá hlivejsieho pá rtnerá . Vsetci veľmi kruto trpia á prezívá ju ťá zkosti ekonomicke, psychicke, sá motu, konflikt, ohrozenie
ná silím, celiá krízá m á strá chu. Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva
cítime, á ky silny je ten duchovny vietor okolo ná s, tá k sá nepusťá jme ruky Bozej.
dôjdu /Mt 5, 7/
- Vďá ká Pá nu Bohu zá tu já snu Hviezdu, ktorou je Jeho ná dherny, silny, lá skyplny Syn. Rozká zová l
O co ide? Zjednotiť sá v dobrorecení, zehná ní, vďá cnosti á uprimnych prosbá ch.
prírode, vyhá ná l zlych duchov, uzdrá vová l, kriesil, premohol smrť á vstá l z mrtvych – uchvá tne!
Potlá cme zlomyseľnu kritiku, zlorecenie, vulgá rnosti, ká zde zle á zrá nujuce slovo.
Vďá ká Nemu, ktory je zdrojom zivotá pre ná su dusu sá pri ľuďoch deje duchovná já r. On ná s zobudzá
Vyjá drime to, ze veríme v silu á zmysel modlitby á doká zeme sá zdisciplinová ť á j
zo spá nku, obnovuje, on á j pri krehkosti ná sho telá obnovuje á mlá dou robí ná su dusu, á z z toho vie
telesne. Prezime solidá ritu s nudznymi á trpiá cimi á j konkretnou pomocou.
srdce poskociť, keď pozorujeme, á ko sá v niekom z Kristovej energie rozprudil novy zivot. Pri tom je
Ako ná to? Každý piatok od 5. 3. 2021 až do 2. 4. 2021 chceme dodržiavať pôst.
á j to ná jdojímá vejsie á ná jkrá jsie znovuzrodenie ná zemi len predobrá zom toho noveho ná rodeniá ,
Nechávame na individuálnom uvážení ako - aj vzhľadom na odlišné nábožensk
ktore ná s cá ká tá m, kde uz v dokoná lom svetle prebyvá ná sá zivotodá rná Hviezdá . Z Kristá ná m
tradície alebo zdravotný stav. Odporúčame však vynechať aspoň večeru.
plynie novy zivot. Tuto milostiplnu prá vdu Pá n Boh este nezrusil á clovek ju, chvá lá Bohu, zrusiť
• Po tieto piá tky budeme hodinu – od 18.00 do 19.00 venovať modlitbám.
nemo2
ze.
Rovnako spôsob, formu...ponechávame na vlastnom uvážení. Môže to byť osobná
modlitba v tichosti, modlitba s ostatnými v spoločnej domácnosti, v spojení on-line,
Informujem vás a pozývam pripojiť sa cez messengerové skupiny ku:
alebo len tichá chvíľa vnútorného sústredenia a stíšenia pred Bohom.
• chvíľkam večerného stíšenia v skupine Olej - sobota o 19h
• V tieto dni si dáme zvlášť záležať na slovách. Ak by sme mali vysloviť čokoľvek
zlé, negatívne, zraňujúce, radšej nepovedzme alebo nepíšme nič. Naopak, budeme sa
• besiedke pre deti v skupine Besiedka – streda o 16h
snažiť vyslovovať to, čo je dobré, povzbudzujúce a uzdravujúce. Budeme rozmysľá ť á
hľá dá ť á j prá kticke spo2
soby, ako pomáhať blížnym v núdzi.(Môžete sa pripojiť aj
• chvíľkam nad Bibliou s dorastom v skupine konfHZS – piatok o 17h
k "Spoločným modlitbám“ na FB alebo YouTube ECAV s vami.)
(Každý materiál je možné prehrávať si aj neskôr, podľa vlastného rozvrhu.)

