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Úvod  
 

„Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože 

bezo mňa nemôžete nič urobiť.  Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a 

uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria.  Ak zostávate vo mne a ak aj moje 

slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete, a stane sa vám.  Môj Otec je oslávený tým, že 

prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi.  Ako si mňa zamiloval Otec, tak som 

si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske!“  
J 15, 5-9  

 

Milé sestry a bratia,  
 

od 18. do 25. januára 2021 sa koná 

v kresťanských cirkvách na severnej polo- 

guli Týždeň modlitieb za jednotu kres- 

ťanov.  Je to silná a vzácna ekumenická 

iniciatíva a aktivita s dlhoročnou tradíciou. 

Za bežných podmienok sa spoločenstvá 

stretávajú a využívajúc pripravený duchov- 

ný materiál, vzájomne zdieľajú duchovné 

témy, modlia sa, spievajú a slávia tak Boha, 

ktorý je pre všetkých JEDEN a jedinečný 

pre všetkých!   

Ekuména ako hnutie budujúce motív zbližo- 

vania kresťanských cirkví je veľmi dôležitá. 

Hľadanie spoločných ciest na oslavu Pána, 

zdieľanie viery má zásadný význam. Aj my 

v našich komunitách, teda Rímsko-katolícka 

farnosť Badín a Cirk. zbor ECAV Badín, 

pripájame sa každoročne k ekumenickým 

aktivitám a stretávame sa na modlitebnom 

stretnutí. Tento rok to nie je možné, keďže 

stretávať sa je zakázané a kostoly sú 

zatvorené. Ale, povzbudzovať sa, zdieľať 

sa, modliť sa, hoci každý v svojej komôrke, 

či v rodine, vnímať silu Božieho slova, to 

 

 
 

smieme a chceme robiť. Preto aj tento eku- 

menický modlitebný list je vlastne odpo- 

veďou na otázku, ako v týchto podmienkach 

nájsť cestu k stretnutiu, zblíženiu. Možno to 

nie je ani originálna a ani dokonalá forma, 

predsa verím, že poteší a že práve cez číta- 

nie, premýšľanie, modlitby stretneme sa 

v Bohu, ktorý je Duch a moc, ktorá nemá 

hranice, ale vieme s Ním byť vždy a všade, 

rôznymi spôsobmi a ak sme s Bohom, po- 

tom sme aj medzi sebou. Prosím, spojme sa 

v modlitbách a Slove, prijmite tento list, 

jeho obsah a myslime vzájomne jeden na 

druhého, na naše spoločenstvá, ale aj na 

celý svet a ľudí v ňom, ktorý práve v tomto 

čase prechádza veľmi ťažkou krízou, trá- 

pením, ale veríme, že Pán sa zmiluje a ne- 

opustí nás a vyvedie z tejto púšte ťažkostí. 

Nech nás On sám chráni a žehná! 

A nadovšetko, nech máme silu Ducha 

zostať v láske Pána Ježiša Krista, aby sme 

prinášali veľa ovocia. Lebo ovocie lásky 

a viery tento svet vždy potreboval, potre- 

buje a bude potrebovať!  

R. Dovala 
 

 

Modlitba 
 

Pane, ty si vinohradník, ktorý sa o nás s láskou stará. Ty nás pozývaš, aby 

sme videli krásu každého výhonku spojeného s viničom; krásu každej osoby. 

A predsa nás príliš často odlišnosti druhých ľakajú, stiahneme sa do seba, 

strácame dôveru v teba a vzniká medzi nami nepriateľstvo. 

Príď, a nasmeruj naše srdcia znova smerom k tebe. Daj, aby sme žili z 

tvojho odpustenia, a tak mohli spoločne chváliť tvoje meno.  

 

Amen 
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Čítanie z Božieho slova 
 

Starozmluvný žalm 
 

„Dobroreč Hospodinovi, moja duša, celé moje vnútro jeho svätému menu!  Dobroreč Hospodinovi, 

moja duša, nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení!  On ti odpúšťa všetky previnenia, on ťa uzdravuje 

zo všetkých chorôb.  Zachraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milosrdenstvom.  Dobrom 

nasycuje tvoj život, mladosť sa ti obnovuje ako orlovi.  Hospodin koná spravodlivé skutky, dáva prá- 

vo všetkým utláčaným. Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa 

previnení.“   

Ž 103, 1-6 a 10 

Epištola 
 

„Zjavila sa totiž Božia milosť prinášajúca spásu všetkým ľuďom, ktorá nás vychováva, aby sme sa 

zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v terajšom veku rozvážne, spravodlivo a nábožne, a 

očakávali blahoslavené splnenie nádeje a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša 

Krista. On vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a aby si očistil svoj 

vyvolený ľud, ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky.“  

Tit 2, 11- 14 

Evanjelium 
 

„A tak každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si 

postavil dom na skale. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa víchor a oborili sa na ten dom, ale 

nespadol, lebo mal základy na skale. No každý, kto počúva tieto moje slová a neplní ich, bude sa 

podobať na hlúpeho muža, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol 

sa víchor a oborili sa na ten dom a dom padol a jeho zrúcanina bola veľká.“  

Mt 7, 24-27 

 

Kázňový príhovor 
 
 

brat farár Miloš Jakubík 
 

Povzbudenie do roka 2021. 

 

Nezvyčajne sme vstúpili do tohto roku - v ka- 

ranténe, izolácii, bubline, znášajúc s vôľou či 

nevôľou množstvo obmedzení; a najmä na kole- 

nách - áno, pandémia nás zrazila do kolien. 

Čo sa to deje? 

Úzkosť, obavy, neistota, niekedy až chaotické 

opatrenia... Spolucítime s chorými, ktorí ťažko a 

s bolesťami bojujú s vírusom; solidaritu preja- 

vujeme aj zdravotníkom, ktorí sú už unavení 

neustálymi službami; chápeme obavy živnostní- 

kov, podnikateľov i zamestnancov; ľúto nám je 

pedagógov a žiakov i študentov, lebo čas uteká; 

a nevidíme svetlo na konci tunela. Sme naozaj v 

ťažkej situácii. A možno ani toto všetko nie je 

ešte to najhoršie: vedeli by ste si napríklad pred- 

staviť mesiac bez elektriny?, alebo bez tečúcej 

vody?, či komunikačnej techniky? 

Ako sa toto mohlo stať? 

Biskup Jozef Haľko vo svojej úvahe v katolíc -

kom týždenníku píše: "Skúsenosť s pandémiou 

je naozaj pokorujúca, keď nám spôsob života 

začalo diktovať čosi neviditeľné, nebadateľné, 

nepatrné; vedie nás to k zamysleniu... Pokušenie 

myslieť si o sebe, že sme silní, ba všemohúci, je 

staré ako ľudstvo samo.  

Bolo to vlastne celkom prvé pokušenie, keď 

diabol pri rajskom strome ponúkol ľuďom 

nerealizovateľnú, no atraktívnu identitu: budete 

ako Boh! Čiže všemohúci, samospasiteľní, zá- 

konodarcovia, páchatelia aj sudcovia súčasne. 

No übermenši aj súdruhovia všetkých čias na- 

pokon vždy spôsobili sociálne aj individuálne 

katastrofy. Ako keď sa dieťa vytrhne z otcových 

rúk - môže zahynúť pod autom. A keď sa 

ľudstvo vytrhne z rúk vlastného Otca Stvoriteľa, 

zhynie vo vlastných hriechoch, ktoré medzitým 

stihlo vyhlásiť za lifestyle hodný obdivu." 

Tento múdry postreh cirkevného hierarchu nám 

odhaľuje nielen pôvod (a to ten najhlbší) 

súčasnej krízy, ale aj v čom môže byť prínos 

súčasnej krízy; lebo - ako sa hovorí -  každá 

kríza je aj na niečo dobrá; a to nielen v tom, že 

sa znížil počet dopravných nehôd, či záchra- 

nných zásahov Horskej záchrannej služby v na- 
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šich veľhorách, alebo množstvo CO2 v ovzduší, 

atď., ale najmä v tom, že nás vyzýva, ba 

dokonca núti do novej orientácie života. 

Dá sa teda z toho nejako vyjsť? 

Samozrejme! Kríza človeka ako jednotlivca, ale 

aj spoločnosť šokuje - v zmysle prebúdza či 

zorientováva. Jeden zo železných zákonov 

histórie totiž je, že z luxusu sa obvykle stane 

nutnosť; keď si raz ľudia zvyknú na určitú 

vymoženosť, začnú ju brať ako samozrejmosť a 

už s ňou počítajú aj v bežnej každodennosti. 

Potom dospejú do bodu, keď bez nej nedokážu 

žiť. 

A práve teraz poznávame, že nič nie je 

samozrejmosť: ani rodinné stretnutia, ani cesta 

do zamestnania, ani zdravie, ani osobná účasť 

na vyučovaní v škole, ani lyžovačka, ani 

možnosť vytvoriť bohoslužobné zhromaždenie, 

ani nakupovanie, ani kondičné cvičenia vo 

fitnescentre, či prírode, ani... 

A čo dobré to môže priniesť? 

Pandémia nás teda učí: nič nie je samozrejmé a 

teda: všetko si treba vážiť a za všetko treba byť 

vďačný, ba ešte viac: kríza nás orientuje nanovo 

usporiadať život - v Duchu Ježiša Krista. On raz 

vyrozprával múdry obraz ľudských úsilí: Mt7, 

24-27: "A tak každý, kto počúva tieto moje 

slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu 

mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil 

sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a 

oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo 

mal základy na skale. A každý, kto tieto moje 

slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa 

hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na 

piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla 

sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa 

zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“ 

Vo svetle tohto podobenstva si môžeme 

uvedomiť a možno aj sebakriticky priznať, že 

sme nie vždy budovali dom svojho života na 

skale, že sme tú pevnosť či istotu životom 

overeného pochabo nahrádzali ľahkovážnosťou  

a svojvôľou. Možno sme príliš často brali všet- 

ko ako samozrejmosť, možno sme sa nechali 

unášať módnymi vlnami pochybných postojov k 

životu a jeho podstate, možno sme príliš často 

zotrvávali na plytčine života, zanedbávajúc 

hlbinný rozmer svojho bytia, možno sme vo 

veľkej miere prepadli konzumu, možno sme 

nerozvážne drancovali našu modrú planétu a jej 

životodárne zdroje, možno sme uviazli v sebec -

kom individualizme a prospechárstve, možno 

sme neraz boli morálne veľmi ďaleko od toho, 

čo Ježiš Kristus ohlasoval ako Božie krá- 

ľovstvo, možno ... Veru, máme si čo vyčítať! 

Tak ako teda ďalej? 

Nič nie je stratené; z každej krízy jestvuje vý- 

chodisko. 

Keď si v tieto dni prajeme a aj sa modlíme za 

to, aby sme sa mohli vrátiť k normálnemu 

životu (ako predtým), tak práve o to ide: 

nevrátiť sa do starých koľají, skúsiť nanovo 

usporiadať svoj život; ako tí mágovia, čo sa 

poklonili Dieťaťu a na výzvu Nebies sa inou 

cestou vrátili do svojej krajiny. Veď práve 

vianočné sviatky, ktoré sme v tejto situácii tak 

zvláštne slávili, nám zvestujú, že "zjavila sa 

Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a 

vychováva nás,... aby sme sa zriekli bezbožnosti 

a svetských žiadostí a žili na tomto svete triez- 

vo, spravodlivo a nábožne, a tak očakávali bla- 

hoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a 

nášho spasiteľa Ježiša Krista", Tit 2,11-13. Teda 

v pokore a skromnosti, vo viere v Boha Otca 

Stvoriteľa, uznávajúc múdrosť života ako nám 

ju odovzdal v Dekalógu, uvedomujúc si, že "nie 

všetko je zlato, čo sa blyští", pozerajúc na život 

aj cez optiku kríža, bez podceňovania sebada- 

rujúcej lásky, budujúc vo vzájomnej dôvere 

životodarné spoločenstvo, a teda verne v Duchu 

Ježiša Krista (primknúc sa ku Kristovi) môžeme 

mať istotu, že náš život pevne, šťastne a v ra- 

dosti obstojí. Nemusíme sa báť - Boh je s nami! 

My buďme v láske, v nádeji a vo viere s ním!  

 

Amen.  

 

 

Pieseň 
 

Boh je sila moja, vždy vo mne horí, plá, 

Ňou vždy duša k žitiu,  

najväčšiu záštitu obsiahla. 

Už väčšej sily niet, o ktorú sa oprieť 

Môžeš človek slabý, keď ťa zhrešiť vábi,  

zvodný svet.  
 

 

 
 

Pán Boh môj, Otče, môj,  

ty večnej sily zdroj,  

Keď duch sily nemá, poslúchať hlas neba, 

pri mne stoj.  

JKS 491  
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Úvod k spoločným modlitbám 
 

Zložme svoje ruky, veď si ich dnes nemôžeme podať. Zložme svoje ruky a modlime sa. Pán Boh vidí 

naše zložené ruky, vie čo máme na srdci, vie aj o tom čo sa v našej hlave víri. Všetkým, bez rozdielu. 

A úprimne prosme. Prosme za dobrých ľudí, ktorí rozdávajú seba, svoju lásku, pomoc a pochopenie, 

aby vytrvali a boli stále dobrí. 

Prosme aj za ľudí, ktorých srdce je tvrdé a myseľ len  zle a sebecky dumá, nech nájdu toho, kto im 

pomôže a ľad v srdci roztopí. Prosme za to, aby voda nebola mútna, vzduch nebolo vidieť a aby naša 

zem nebola zanedbaná. Prosme, aby voda bola kryštálová, vzduch priezračný a zem vydávajúca 

dobrú úrodu. Prosme o čistotu v duši aj v slove, úprimnosť a spravodlivosť v konaní všetkých v našej 

domovine. Nech ctižiadosť, ješitnosť, nadradenosť, zloba, pýcha zahynú a úprimnosť, pokora, nádej 

v dobro a úcta jeden k druhému prevládajú v srdciach všetkých. Zložme ruky k modlitbe, lebo 

modlitba je sila, verme v silu modlitby, tak ako v Slovo Božie – to najsilnejšie a najspravodlivejšie.  

 

V. Kadlecová 

 

Modlitby s biblickými veršíkmi 
 

„Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte 

a bude vám otvorené...“   

Mt 7,7  

 

Drahý Pane, máme pred sebou ďalší nový rok a 

znovu nie málo prosieb, ktoré k Tebe sme- 

rujeme. Obzvlášť v období, ktoré momentálne 

prežívame potrebujeme cítiť Tvoju prítomnosť. 

Ty sám najlepšie vieš ako smerovať naše kroky 

aj v ťažkých časoch. Vieme, že je to aj príleži- 

tosť, aby sme si uvedomili a začali vážiť veci, 

ktoré boli pre nás samozrejmé a ani sme si 

možno neuvedomovali aké vzácne sú. Jednou z 

nich je aj prežívanie osobného spoločenstva a 

stretávanie sa v Tvojom mene v chrámoch, kto- 

ré sú nateraz pre nemoc zatvorené. Sme, ale 

vďační, že nám dávaš alternatívne možnosti 

prijímať zvesť slova božieho a viesť duchovný 

život aj formou elektronických prostriedkov. 

Bratov farárov posilňuj v ich službe, aby cítili 

energiu a vďaku od svojich veriacich. Bože 

ochraňuj nás, daj nám nádej a vyveď z tejto do- 

by, nás, lepších ľudí a kresťanov. Pane vypočuj 

naše prosby a vďaky a buď k nám milostivý. 

Amen.  

J. Maruškin 

 

„Ochraňuj ma Bože, lebo k Tebe sa utiekam“  

Ž 16, 1 

 

Drahý Pane Bože,  

aj dnes Ťa chceme oslavovať a ďakovať Ti za 

to, že sa o nás staráš. S láskou ďakujeme za to, 

že si sa nám dal poznať vo Svojom Synovi, 

našom Pánovi Ježišovi Kristovi. To nás napĺňa 

istotou, že Ti nie sme ľahostajní, ale vzácni 

v Tvojich očiach, a že môžeme úprimne prosiť 

o Tvoje milosrdné vedenie v našich životoch.  

Preto Ťa s nádejou prosíme v tejto pandemickej 

dobe daj silu všetkým, ktorí bojujú v nemoc- 

niciach. Vrátane zdravotníkov a celého slúžia- 

ceho personálu. Potešuj ľudí trpiacich bolesťou, 

zápasiacich s chorobami. Nie len pacientov so 

zákerným infekčným ochorením, ale všetkých, 

ktorí sú chorí, a dôsledkom pandémie sa 

nemôžu stretnúť so svojimi blízkymi. Potešuj 

Ľudí osamelých, ktorých život sa zmenil na- 

príklad tým, že stratili prácu a sú v neľahkej 

situácii. Prosíme pomôž im a skloň sa k nim 

láskavo so svojimi zázrakmi.  

Prosíme milostivo zosielaj k nám svoju spravo- 

dlivosť. Daj múdrosť ľuďom v rozhodujúcich 

funkciách. Svojou veľkou mocou zastav ľudí 

ziskuchtivých a zle zmýšľajúcich. Daj nám 

trpezlivosť a jednotu viery v Teba. Nech sa kla- 

niame pred Tvojou dokonalosťou.  

Prosíme hojne napĺňaj naše srdcia radosťou 

a nádejou, že nie sme vo svojich trápeniach 

sami. Rob z nás Svojich služobníkov, ochot- 

ných počúvať Tvoje slovo a zachovávať Ho 

v našom konaní. Prosíme daj nech sme ľudia 

ochotní s láskou pomáhať druhým v mene 

nášho milostivého Pána Ježiša Krista. Amen. 

 

A. Sliacka 
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„Povedal mu Ježiš: Vstaň, vezmi si lôžko 

a choď! Tu hneď ozdravel ten človek, vzal si 

lôžko a chodil.“  

J 5, 8-9 

 

Pane prosíme o dar múdrosti a nábožnosti pre 

našich lekárov a zdravotníkov aby žili v pravde 

a čestnosti a nadovšetko v láske a dobrej vôli. 

Pane prosíme daj nám vzdelaných lekárov, ktorí 

okrem vedeckých možností majú aj otvorenú 

myseľ pre všetko tajomné čo sa skrýva i v naj- 

jasnejšom poznatku. 

Pane prosíme daj nám lekárov a iných zdravot- 

níkov, ktorí sú pokorní a uctia si človeka  

v každej slabosti. 

Prosíme Ťa Pane, daj nám lekárov, ktorí by sa 

nad nami skláňali súcitne a nie s povýšeneckou 

nevšímavosťou, unudenosťou, ktorých sa úp- 

rimne dotkne osud trpiacich a ktorí neudusia v 

sebe tento cit hmotnými záujmami. 

Prosíme ťa, Pane, daj nám  lekárov veriacich, 

pre ktorých nie je ľudská existencia vnímaná 

ako človek s vitálnymi funkciami a náhodným 

vznikom  a zánikom, ale ustavičným odzrkadľo- 

vaním Tvojej večne tvorivej vôle, Tvojho neko- 

nečne vnímavého a všestranného rozumu a tvo- 

jej neprestajnej trpiacej, vykupujúcej lásky.  

Prosíme ťa Pane, daj svetu lekárov nielen te- 

lesne ale aj duševne zdravých aby nás správne 

liečili a zároveň pomohli v nás ľuďoch, utvárať 

predpoklady na obnovený svet, hlavne ozdra- 

vený radostný svet, aby každý človek našiel 

zmysel života a bol pripravený na Tvoj svet 

večnej lásky a dokonalosti. 

Pane prosíme Ťa posilňuj všetkých zdravot- 

níkov, aby žili v porozumení, veď ich myš- 

lienky, usmerňuj ich túžby a upevňuj ich dobré 

rozhodnutia aby svojimi skutkami napomáhali 

rast Božieho kráľovstva v živote každého trpia- 

ceho človeka. Požehnaj ich prácu, aktivitu 

a námahu, aby všetko čo konajú bolo Tebe Troj- 

jediný Bože na slávu a nám na spásu. Amen.  

 

E. Csomová 

 

  

 

„A Ježiš napredoval v múdrosti, veku a obľube 

u Boha i u ľudí.“  

L 2, 52 

 

Pane, prosíme Ťa , aby  mladá generácia v čase 

svojho dospievania našla dobrých vychováva- 

teľov a pedagógov. Daj im múdrosť, aby deti 

a mládež vedeli správne vychovať a dali im do 

života okrem vedomostí aj dar viery. 

Tiež Ťa prosíme, aby si žiaci viac vážili svojich 

učiteľov za to, čo pre nich robia – ich trpezli- 

vosť pri vyučovaní a prípravu na každú vyučo- 

vaciu hodinu. 

Pane daj, aby medzi žiakmi vládli dobré me- 

dziľudské vzťahy, aby sa vedeli sebakriticky 

pozrieť na samých seba, svoje vedomosti a vi- 

dieť aj svoje nedostatky. 

Drahý Bože, prosíme, aby sa študenti neuchy- 

ľovali k odpisovaniu písomiek a podvádzaniu 

na hodinách, ale aby známky odzrkadľovali ich 

skutočné vedomosti. Prosíme za učiteľov, daj 

im silu objektívne hodnotiť žiakov a študentov 

známkami. 

Bože, prosíme Ťa daj, aby si učitelia uvedomili, 

že aj oni boli kedysi žiaci a aby mali väčšie po- 

chopenie pre nás – žiakov a študentov. 

Pane Ježišu, prosíme Ťa za deti a mládež resp. 

žiakov a študentov, aby nezabúdali na to, že ty 

si ich Stvoriteľ a aby mali záujem objavovať ťa 

a hľadať v Biblii a v modlitbách. 

Ježišu Kriste, prosíme za politikov, aby si uve- 

domili, že dlhodobé nechodenie do škôl má ne- 

gatívny efekt na ich zdravie, psychiku a vzde- 

lávanie. Daj im sebakritické myslenie, aby rozli-

šovali zlé návrhy od dobrých a aby konali 

v prospech mladej generácie, od ktorej bude 

tento svet závislý. Amen.  

L. Kapustová 

 

 

 

 

„Čo je človek, že naňho pamätáš, a syn človeka, 

že sa ho ujímaš? Urobil si ho len o niečo 

menším než nebeské bytosti. Korunoval si ho 

slávou a dôstojnosťou.“  

Ž 8, 5-6 

 

Pane, ty si moja sila. Sila, ktorá stvorila svet 

okolo nás. Ďakujeme za našu Zem, prírodu 

a všetko stvorenstvo, ktoré na nej môže preží- 

vať. Priveď nás na cestu poznania k jej starostli- 

vosti a ochrane, pomôž nám nebyť ľahostajnými 

k jej ničeniu. Verím, že si jej hodnotu všetci 

dostatočne vážime a s rozumom čerpáme z jej 

zdrojov. Prosíme ťa dohliadaj na jej prosperitu. 

Svetlom viery svieť na každého, kto siahne na 

tvoj výtvor, na rastliny, zvieratá, rieky, vrchy, 

moria a priveď ho k poznaniu ako veľmi by si 

ich mal vážiť a ceniť, a nielen preto, že sú odra- 

zom tvojej dokonalosti, ale preto, že aj príroda 

je Tvojím chrámom. Daj nám silu, vytrvalosť 

a pochopenie ako veľmi máme chrániť našu 

zem aj keď sme tu len dočasne pred cestou do 

večnosti. Amen.  

E. Surkošová 
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„Aj vy sa dajte zabudovať ako živé kamene do 

duchovného domu, aby ste sa stali svätým 

kňazstvom, ktoré bude prinášať duchovné obety, 

príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.“  

1 Pt 2,5 

 

Pane Ježišu, Ty si povedal: ,,Kde sa dvaja alebo 

traja zhromaždia v Tvojom mene, tam si medzi 

nimi". My dnes prichádzame k Tebe v nádeji, že 

si pri nás, keď sa modlíme ako ekumenické 

spoločenstvo bratov a sestier vo viere. Chceme 

Ti ďakovať, že si nám dal po roku opäť mož- 

nosť stretnúť sa. Aj keď trochu inak ako sme 

zvyknutí. Dnes k Tebe vysielame modlitby z na- 

šich domovov a uvedomujeme si, aké vzácne je 

spoločenstvo bratov a sestier pri Tvojom slove, 

piesňach a modlitbách. Uvedomujeme si ako 

nám chýba osobný vzájomný kontakt. Ďakuje- 

me Ti však, že nám stále ukazuješ možnosti ako 

k Tebe môžeme prísť. Pane, Ty na nás nezabú- 

daš a voláš nás k Sebe. A my sme vďační, že 

môžeme cítiť Tvoju prítomnosť, keď vytvárame 

malé spoločenstvá s našimi najbližšími doma. 

Voláme k Tebe v nádeji, že sa čoskoro otvoria 

dvere chrámov dokorán a my tak budeme môcť 

opäť prichádzať do spoločenstva bratov a sestier 

vo viere v Teba. Amen.  

M. Surkošová 

„Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil v 

krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh!“  

Ex 20, 12 

 

Pane, prosíme ťa za všetky rodiny v našej dedi- 

ne i na celom svete. 

Daj, nech držia spolu a vzájomne si pomáhajú 

znášať trpezlivo všetky ťažkosti a zvládnuť aj 

nové situácie, ktorým sú v tejto dobe rodičia 

i deti vystavení. 

Chráň ich pred nedorozumeniami, beznádejou či 

násilím. 

Navráť ich k jednote, vernosti a vďačnosti za 

Tvoj dar rodiny. 

Aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti man- 

želstva, ukázala silnejšou nad všetky slabosti a 

skúšky. Amen. 

M. a D. Varnai 

 

 

 

 

 

 

„ Zavolaj robotníkov a vyplať ich, počnúc od posledných až do prvých.“ 

 Mt 20, 8 

 

Pane Ježišu, prosíme Ťa, sprevádzaj nás v týchto ťažkých a neistých časoch, spôsobených Pandémiou 

COVID-19. 

Nech príklad Tvojej práce a lásky k rodine je vzorom a povzbudením pre ľudí, ktorí sú nútení praco- 

vať z domu. Títo často trpia obmedzením v práci a chýbajúcou komunikáciou v kolektíve. 

Prosíme, obdaruj ich trpezlivosťou a porozumením. 

Prosíme, obdaruj trpezlivosťou aj pracovníkov vo výrobných podnikoch, ktorý musia pracovať v čase 

pandémie v zložitejších podmienkach, s obmedzeniami a novými nariadeniami. Uzdrav všetkých 

z choroby, zo strachu a z úzkosti. 

Nebeský otče, prosíme aj za všetkých zamestnávateľov, aby citlivo a ohľaduplne komunikovali so 

svojimi zamestnancami. Aby sa starali o zdravie a vhodné podmienky pre ich prácu. Nech v nich 

nevíťazí pýcha a ziskuchtivosť, ale ľudskosť a pochopenie. Obdaruj ich svojou múdrosťou 

a pokojom. Amen. 

O. Kňažeková 
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Áronovské požehnanie 
 

„Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni! 

Nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý! 

Nech Hospodin obráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!“ 
 

 5M 6, 24-26 
 

 
Pieseň 
 

Bože veľký, milostivý,  

mocnou rukou svoj ľud chráň! 

Posväť slová, posväť činy,  

rozkvet cirkvi požehnaj! 

Daj nám múdrosť, odvahu daj  

vyznať i dnes, že si Pán, 

vyznať i dnes, že si Pán! 
 

 
 

Hľa, vôkol nás je toľko zla  

na ceste do večnosti! 

Z moci strachu osloboď nás,  

povzbuď k viere, radosti. 

Daj nám múdrosť, odvahu daj  

s Tebou prežiť časné dni,  

s Tebou prežiť časné dni. 

ES 260 
 

 

  

Záver 
 

Spoločenstvo s Kristom si vyžaduje 

spoločenstvo s druhými. Doroteus z Gazy, 

palestínsky mních zo 6. storočia, to vyjadril 

nasledovne: „Predstavme si kruh nakreslený 

na zemi, teda čiaru nakreslenú do kruhu 

kružidlom, ktorá má stred. Predstavme si, že 

ten kruh je svet, stredom je Boh a polomery 

sú rôzne cesty, po ktorých ľudia v živote 

kráčajú. Keď svätí túžia priblížiť sa k Bohu, 

kráčajú smerom do stredu kruhu, až 

napokon preniknú k jeho vnútru. Približujú 

sa jeden druhému; a čím bližšie sú jeden 

druhému, tým bližšie sú Bohu. Je zrejmé, že 

podobne to platí aj naopak, keď sa od- 

vrátime od Boha a smerujeme von z kruhu. 

Vtedy je zrejmé, že čím viac sa vzďaľujeme 

 

 

 
 

od Boha, tým viac sa vzďaľujeme jedni od 

druhých, a čím viac sa vzďaľujeme jedni od 

druhých, tým viac sa tiež vzďaľujeme od 

Boha.“  

Ak ste prišli na záver tohto Ekumenického 

listu, a ak ste si ho celý prešli, v duchovnom 

vnímaní, teším sa. Ako aj všetci, ktorí sa na 

jeho príprave podieľali. Ďakujem im aj Pá- 

nu Bohu, že nám vždy znovu dáva šancu 

byť spolu a byť s Ním. Ktorúkoľvek z mod- 

litieb sa môžete modliť stále znovu a stále 

môžeme veriť, že bude Bohu príjemná.  

Napokon sa však pomodlime modlitbu náš- 

ho Pána Otčenáš a vložme sa do Jeho milos- 

ti, teraz i naveky. Amen.  

R. Dovala  

 

 

Ekumenický modlitebný list 2021 pripravila  

Rím.-kat. farnosť Badín 

a 

Cirk. zbor ECAV Badín,  

zástupcovia a ochotní členovia týchto spoločenstiev. 


