„PREUKÁZALI NÁM NEOBYČAJNÚ LÁSKAVOSŤ“
(porovnaj Skutky apoštolov 28,2)

Ekumenické služby Božie
pri príležitosti
Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov
19. januára 2020 o 10:00

Kostol svätej Anny (Uršulínky)
Hviezdoslavova 10, Trnava
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Rozdelenia medzi kresťanmi existujú po mnohé storočia. Spôsobujú
veľkú bolesť a sú v protiklade k Božej vôli. Veríme v moc modlitby.
Spolu s kresťanmi na celom svete prinášame naše modlitby ako súčasť
nášho úsilia prekonať rozdelenie medzi nami.

Poriadok bohoslužby
Preukázali nám neobyčajnú láskavosť

Materiály na tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
pripravili rozličné kresťanské cirkvi na Malte. Dejiny kresťanstva
v tomto malom ostrovnom národe siahajú do čias apoštolov. Podľa
tradície sv. Pavol, apoštol národov, dosiahol pobrežie Malty v roku
60. Rozprávanie, ktoré opisuje túto rušnú, udalosťami nabitú epizódu,
v ktorej zasiahla Božia prozreteľnosť, nám sprostredkujú posledné dve
kapitoly knihy Skutkov apoštolov.

(Porovnaj Skutky apoštolov 28,2)
P: predsedajúci liturg
V: všetci
L: liturgovia
Čitatelia biblického textu

Tento text hovorí o začiatku kresťanstva na Malte – malej krajine,
ktorú tvoria dva obývané ostrovy Malta a Gozo a ďalšie ostrovčeky –
v srdci Stredozemného mora, na polceste medzi južným cípom Sicílie
a severnou Afrikou. Táto biblická krajina leží na križovatke civilizácií,
kultúr a náboženstiev.

Zhromaždenie spoločenstva
/zhromaždenie stojí/
Organ
Počas úvodnej hudby vstupujú do chrámu cirkevní predstavitelia. Na ich
čele kráča jeden z účastníkov bohoslužby, ktorý nesie Bibliu. Nesie ju tak,
aby ju všetci mohli vidieť. Bibliu položí na dôstojné miesto uprostred
bohoslužobného spoločenstva.

Naše modlitby a zamyslenia, dnes a počas tohtoročného Týždňa
modlitieb za jednotu kresťanov, sa sústreďujú na pohostinnosť, ktorú
ostrovania prejavili voči tým, ktorí práve stroskotali: „Preukázali nám
neobyčajnú láskavosť“ (Sk 28,2). Kiež láska a úcta, ktorú si dnes
navzájom prejavujeme, keď sa modlíme za kresťanskú jednotu,
zostáva s nami po celý rok.

Privítanie:
Sestra Šimona Šaradinová, predstavená rádu Uršuliniek
Úvodná pieseň – Poďte, plesajme Pánovi (Vlastimil Dufka)
Chorus Salvatoris
/zhromaždenie sedí/

J. Chr. Pepusch (1667-1752) – Adagio a Allegro zo Sonáty G dur
Organ + husle
/zhromaždenie sedí/

Slová na privítanie
P – Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup Rím.kat. cirkvi, predseda KBS:
/zhromaždenie stojí/

P: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia, a spoločenstvo Ducha
Svätého nech je s vami všetkými!
V: I s duchom tvojím.
/zhromaždenie sedí/

P: Milé sestry a bratia v Kristovi, zhromaždili sme sa tu, aby sme sa
modlili za jednotu medzi kresťanmi a za zmierenie vo svete.
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Vzývanie Ducha Svätého

/zhromaždenie stojí/

L1 – Mons. Ján Orosch, arcibiskup Rím.kat.cirkvi :

Duchu lásky, príď do tohto zhromaždenia a prebývaj medzi nami.
V:

L 1: Duchu jednoty, ukáž nám cestu ku kresťanskej jednote.

V: Príď k nám, príď k nám, Duchu Svätý, príď k nám, Duchu
presvätý!

2. Si Tešiteľom nazvaný, / Od Boha darom nám daný, / si oheň, lásky
pravý zdroj, / náš Potešiteľ, náš pokoj.

L 1:Duchu pohostinnosti, uč nás byť prívetivými.
V: Príď k nám, príď k nám, Duchu Svätý, príď k nám, Duchu
presvätý!

3. Tmu zmyslov ráč osvecovať / a srdcia láskou spaľovať, / daj pomoc
svoju v každý čas / niesť veľkú tela slabosť v nás.

L 1:Duchu súcitu, vštep nám do srdca postoj úcty ku všetkým, ktorých
stretávame.
V: Príď k nám, príď k nám, Duchu Svätý, príď k nám, Duchu
presvätý!

4. Vzdiaľ nepriateľa škodného / daj pokoja nám svätého; / buď vodcom
naším na cestách / by nezablúdili sme v tmách.
5. Buď sláva Otcu večnému, / i Synu zmŕtvychvstalému; / Svätému Duchu
sláva tiež, / milosť Jeho nás vždy poteš!

L 1:Duchu nádeje, pomôž nám oslobodiť sa od všetkého, čo je prekážkou
na našej ekumenickej ceste.
V: Príď k nám, príď k nám, Duchu Svätý, príď k nám, Duchu
presvätý!

Modlitby odpustenia a zmierenia
L2 – Ivan Eľko, generálny biskup ECAV, predseda ERC SR:

Pieseň o Duchu Svätom – JKS 219

/zhromaždenie sedí/

Odpusť nám, Pane, minulé chyby, nedôveru a vzájomné previnenia
medzi kresťanmi z rozličných cirkví a tradícií.
V:
Pane, zmiluj sa! - Taizé: Kyrie eleison! – Chorus Salvatoris
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L3 – László Fazekas, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi:

Čítanie: Skutky apoštolov 27,18 – 28,10

Odpusť nám, Pane, že sme radšej zotrvávali v temnote, ako by sme hľadali
cestu Svetla; lebo Ty, ó Pane, si jediné pravé Svetlo.
V:
Pane, zmiluj sa! - Taizé: Kyrie eleison!

/zhromaždenie sedí/

Rozprávač: Búrka nami však prudko zmietala, preto na druhý deň
vyhadzovali náklad a na tretí deň vlastnými rukami povyhadzovali aj
lodné náradie. No keď sa už viac dní neobjavovalo ani slnko, ani hviezdy,
a pritom búrka zúrila stále nezmenšenou silou, začali sme strácať všetku
nádej, že sa zachránime.

L4 – Štefan Rendoš, superintendent Evanjelickej cirkvi metodistickej:

Odpusť nám, Pane, náš nedostatok viery a naše zlyhania, keď sme
neboli ľudom radostne očakávajúcej nádeje a úprimnej lásky.
V:
Pane, zmiluj sa! - Taizé: Kyrie eleison!

Rozprávačka: Ľudia už dlho nič nejedli. Vtedy sa Pavol postavil do
stredu a povedal:

L5 - Ladislav Bílý, kancelár Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi:

Pavol: „Mali ste ma, muži, poslúchnuť a nehýbať sa z Kréty. Boli by ste si
ušetrili túto škodu a stratu. Teraz vás vyzývam, aby ste neklesali na duchu,
lebo nikto z vás nepríde o život, iba plavidlo sa zničí. Tejto noci totiž pri
mne zastal anjel toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim, a povedal:
‚Neboj sa, Pavol. Máš predsa stáť pred cisárom a Boh ti daroval všetkých,
čo sa plavia s tebou.‘ Preto, muži, neklesajte na duchu. Verím totiž Bohu,
že to bude tak, ako mi povedal. Máme však doraziť k nejakému ostrovu.“

Odpusť nám, Pane, že sme druhým spôsobili bolesť, utrpenie
a skľúčenosť.
V: Pane, zmiluj sa! - Taizé: Kyrie eleison!
Odpusť nám, Pane, že sme sa izolovali a zostávali ľahostajnými, namiesto
toho, aby sme všetkým, a predovšetkým cudzincom a utečencom,
prejavovali pohostinnosť.
V: Pane, zmiluj sa! - Taizé: Kyrie eleison!

Rozprávač: Keď nadišla štrnásta noc a hnalo nás to po Adriatickom
mori, uprostred noci sa námorníkom zdalo, že sa blížia k nejakej pevnine.
Spustili olovnicu a namerali dvadsať siah hĺbky. Keď prešli kúsok, spustili
ju znova a namerali pätnásť siah. V obave, aby sme kdesi nenarazili na
skaliská, spustili zo zadnej časti lode štyri kotvy a želali si, aby už bol deň.

L6 – Ján Szöllös, podpredseda Rady Bratskej jednoty baptistov,
podpredseda ERC SR:

Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť.
Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho
boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás naše
neprávosti.
V: Amen.

Rozprávačka: Keď sa námorníci pokúšali ujsť z lode a spustili čln na
more pod zámienkou, že idú spustiť kotvy aj z prednej časti lode, Pavol
povedal stotníkovi a vojakom:

Vlastimil Dufka: Spievajte Pánovi novú pieseň – Chorus Salvatoris

Pavol: „Ak títo neostanú na lodi, ani vy sa nemôžete zachrániť.“

/zhromaždenie sedí/

Rozprávačka: Vtedy vojaci preťali povrazy na člne a nechali ho spadnúť.
A kým nezačalo svitať, Pavol všetkých vyzval, aby si zajedli. Hovoril:

Počúvanie živého Božieho slova

Pavol: „Dnes je už štrnásty deň, čo vyčkávate bez jedla a nič ste nevzali
do úst. Preto vás vyzývam, aby ste si zajedli, veď je to potrebné na vašu
záchranu, lebo nikomu z vás sa ani vlas z hlavy nestratí.“

L4 – Štefan Rendoš, superintendent Evanjelickej cirkvi metodistickej:

Otče v nebesiach, otvor naše srdcia a mysle pre Tvoje slovo.
V: Tvoje slová sú duch a život!

Rozprávač: Keď to povedal, vzal chlieb a pred všetkými sa poďakoval
Bohu, rozlámal ho a začal jesť. Všetkým sa vrátila dobrá myseľ a aj oni sa

Veď nás, aby sme rástli bližšie k sebe navzájom v jednote a láske.
V: Tvoje slovo je svetlom nášmu chodníku!
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pustili do jedla. Všetkých dovedna nás bolo na lodi 276. Keď sa nasýtili,
odľahčili loď tým, že vyhádzali do mora obilie.

Žalm 107,8-9.19-22.28-32

Rozprávačka: Keď sa rozodnilo, nevedeli, kde sa nachádzajú.
Spozorovali iba akýsi záliv s plochým pobrežím a zamýšľali tam s loďou
pristáť, ak to bude možné. Odviazali kotvy a nechali ich klesnúť do mora.
Uvoľnili aj laná na kormidlách, napli prednú plachtu a po vetre mierili do
zálivu. Nabehli však na plytčinu, kde s loďou uviazli. Predná časť lode sa
zaborila a ostala nehybná, kým zadná časť lode sa pod náporom vĺn
rozpadla. Vojaci sa rozhodli väzňov pozabíjať, aby niektorý nevyplával a
neušiel. No stotník chcel Pavla zachrániť a preto im ich úmysel prekazil.
Dal teda rozkaz, aby tí, čo vedia plávať, zoskočili prví a vyšli na breh,
ostatní mali preplávať buď na doskách, alebo na troskách lode. Takto sa
všetci dostali na zem a zachránili sa.

L2 – Ivan Eľko, generálny biskup ECAV, predseda ERC SR:

/zhromaždenie stojí/

Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi,
lebo smädných napojil a hladných nasýtil dobrotami.
Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich zachránil z úzkostí.
Poslal svoje slovo a uzdravil ich a z hrobu ich vyslobodil.
Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi.
Nech prinášajú obety vďaky a jeho skutky rozhlasujú s plesaním.
Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich vyviedol z úzkostí.
Víchricu zmenil na vánok, vlny sa utíšili.
Potešili sa, že všetko stíchlo, a on ich priviedol do vytúženého prístavu.
Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi.
Nech ho vyvyšujú v zhromaždení ľudu, nech ho chvália v rade starších.

Rozprávač: Keď sme sa zachránili, dozvedeli sme sa, že ostrov sa volá
Malta. Domorodci sa k nám správali neobyčajne láskavo. Rozložili oheň a
všetkých nás prijali, lebo začalo pršať a bolo chladno. Keď Pavol
nazbieral hŕbu raždia a kládol z neho na oheň, zahryzla sa mu do ruky
vretenica, ktorá unikla pred horúčavou. Keď domorodci uvideli, ako mu
had visí na ruke, hovorili si:

Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému
ako bola na počiatku, tak buď i teraz i vždycky na veky vekov. Amen.
Spievané Haleluja – Chorus Salvatoris
/zhromaždenie sedí/

Malťanka: „Tento človek je iste vrah; hoci sa zachránil pred morom,
trestajúca spravodlivosť mu nedopraje žiť.“

L1 – Mons. Ján Orosch, arcibiskup Rím.kat.cirkvi :

Evanjelium Marek 16,14-20
/zhromaždenie stojí/
„Napokon sa zjavil jedenástim, keď stolovali. Vyčítal im ich nevieru
a tvrdosť srdca, pretože neuverili tým, čo Ho videli vzkrieseného.
Povedal im: Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkému
stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený.
Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo veria, budú sprevádzať tieto
znamenia: V mojom mene budú vyháňať zlých duchov a hovoriť novými
jazykmi. Budú brať do rúk hadov a keď vypijú aj niečo smrtonosné,
neuškodí im. Na chorých budú klásť ruky a oni ozdravejú.
Keď im to Pán Ježiš povedal, bol vzatý do neba a zasadol po Božej
pravici. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a slovo
potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.
Všetko, čo im bolo prikázané, oznámili tým, čo boli s Petrom. Cez nich
sám Ježiš vyslal od východu až na západ svätú a nehnúci zvesť o večnej

Rozprávačka: On však hada striasol do ohňa a nič zlé sa mu nestalo. Oni
čakali, že čoskoro opuchne alebo padne mŕtvy. Ale keď už dlho čakali a
videli, že sa s ním nič zlé nedeje, zmenili mienku a hovorili, že je boh.
Rozprávač: V okolí toho miesta mal pozemky náčelník ostrova menom
Publius. Ten nás prijal a tri dni sa o nás prívetivo staral ako o hostí.
Publiov otec práve vtedy ležal chorý; mal úplavicu s horúčkou. Pavol
vošiel k nemu, pomodlil sa, položil naňho ruky a uzdravil ho. Keď sa to
stalo, prichádzali aj ďalší chorí z ostrova a ozdraveli. Tí nás zahrnuli
mnohými poctami, a keď sme odchádzali, dali nám, čo sme potrebovali.
P: Toto je slovo Pánovo.
V: Vďaka Bohu, ktorý zachraňuje, a ktorý uzdravuje.
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Kázeň

spáse. Amen.“
Toto je slovo Pánovo.
V: Chvála Ti, Pane Ježišu Kriste. Ty si dobrá správa!

Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup Rím.kat. cirkvi, predseda KBS

Len Tebe, Pane môj – spevokol Stafides

Pieseň ES 278 – Vzbuď ducha dávnych svedkov, Pane

Apoštolské vierovyznanie

/zhromaždenie sedí/

/zhromaždenie stojí/

L 13 – David Vargaeštók, duchovný EPS:

Aby sme sa v jednote spojili s celým kresťanstvom a spolu so všetkými
veriacimi na svete vzdali úctu jedinému Pánovi Cirkvi, vyznajme spoločne
vieru v Trojjediného Pána Boha slovami Apoštolského vierovyznania!
V: 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.

2. Daj, nech Tvoj oheň čím skôr vzplanie, / ožiari každý sveta kraj; / na
žatvu svoju mnohých, Pane, / Ty pracovníkov vysielaj, / veď málo ich je,
vidíš sám, / nuž pomôž, veď si žatvy Pán.

Modlitby

3. Zjav slovo svoje mnohým ľuďom, / vo viere predkov nech stoja, / daj
zvíťaziť nad každým bludom, / praj cirkvi svojej pokoja / a láskou podmaň
celý svet / pre mena svojho slávu, česť.

/zhromaždenie sedí/

Účastníci bohoslužby prinesú počas modlitieb do bohoslužobného
zhromaždenia osem vesiel. Na každom vesle je jedno z týchto slov:
zmierenie, osvietenie, nádej, dôvera, sila, pohostinnosť, obrátenie,
štedrosť. Pred každou z modlitieb ukážu jedno z vesiel zhromaždeniu.
Veslo podržia vo výške a potom položia vedľa lode, ktorá je
v bohoslužobnom priestore.

4. A daj, nech pravda Tvojho slova / prenikne v každý sveta kút, / nech
pohrnie sa húfne znova / ku Tebe, Pane, verný ľud, / nech zrno Tebou
zasiate / prináša klasy bohaté.

L6 – Ján Szöllös, podpredseda Rady Bratskej jednoty baptistov,
podpredseda ERC SR:

5. Ty slávne dielo skončíš iste, / veď Sudca si a Spasiteľ; / hoc obzory sú
ešte hmlisté, / za nimi predsa večný cieľ / vo viere jasne vidíme. / A Ty
dáš viac, než prosíme.

Nedokážeme čeliť búrkam života sami. Loď sa hýbe dopredu vtedy, keď
všetci spolu veslujú. Tvárou v tvár ťažkostiam si uvedomujeme potrebu
ťahať spolu a zjednotiť naše úsilia. Modlime sa.
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V: Vypočuj našu prosbu o štedrosť.

Počas tichej modlitby sa prinesie dopredu prvé veslo (Zmierenie). Ďalšie
nasledujú.

Modlitba Pánova

L10 – Ľubor Skladaný, člen Rady Apoštolskej cirkvi:

L1 – Mons. Ján Orosch, arcibiskup Rím.kat.cirkvi :

Láskavý Bože, uzdrav boľavé spomienky na minulosť, ktorá zranila naše
cirkvi, a spomienky na ňu nás naďalej stále rozdeľujú.
V:
Vypočuj našu prosbu o zmierenie.

Zjednotení v Ježišovi Kristovi, modlime sa spolu slovami, ktoré nás On
naučil.
V: 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 naše viny,
ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do
pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc
i sláva naveky. Amen.

Láskavý Bože, uč nás zamerať náš kurz na Krista, pravé Svetlo.
V:
Vypočuj našu prosbu o osvietenie.
L11 - Štefan Záhradník, generálny vikár SKC:

Láskavý Bože, posilni našu dôveru v Tvoju prozreteľnosť, keď sa cítime
premožení búrkami života.
V:
Vypočuj našu prosbu o nádej.

J. S. Bach (1685-1750) – Jesus bleibet meine Freude
Organ + husle
/zhromaždenie sedí/

Láskavý Bože, premeň naše mnohé rozdelenia na harmóniu a našu
nedôveru na vzájomné prijatie.
V:
Vypočuj našu prosbu o dôveru.

L2 – Ivan Eľko, generálny biskup ECAV, predseda ERC SR:

Ľudia na Malte privítali Pavla a jeho spoločníkov s neobyčajnou
láskavosťou. Pozdravme sa navzájom a dajme si znak pokoja, ktorý je
Kristovým darom nám.
V: Sme spolu vyslaní zvestovať dobrú správu

L12 – Mons. Ľubomír Petrík, generálny vikár Grécko-katolíckej cirkvi:

Láskavý Bože, daj nám odvahu hovoriť v láske pravdu so
spravodlivosťou.
V:
Vypočuj našu prosbu o silu.

L3 – László Fazekas, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi:

Láskavý Bože, odstráň bariéry, viditeľné i neviditeľné, ktoré nám bránia
byť prívetivými a prijímať naše sestry a bratov v nebezpečenstve alebo v
núdzi.
V: Vypočuj našu prosbu o pohostinnosť.

Zišli sme sa spolu ako kresťania ako spolu učeníci.
V našej túžbe po kresťanskej jednote, zaviažme sa nanovo pracovať pre
tento spoločný cieľ.

L 13 – David Vargaeštók, duchovný EPS:

Požehnanie

Láskavý Bože, premeň naše srdcia a srdcia našich kresťanských
spoločenstiev, aby sme mohli byť sprostredkovateľmi Tvojho uzdravenia.
V: Vypočuj našu prosbu o obrátenie.

P – Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup Rím.kat. cirkvi, predseda KBS:
/zhromaždenie stojí/

Nech Boh Otec, ktorý nás povolal z temnoty do svetla,
urobí z nás pravých nositeľov Božieho svetla.
V:
Amen.

Láskavý Bože, otvor naše oči, aby sme vnímali všetko stvorenstvo ako
Tvoj dar, a otvor naše ruky, aby sme sa solidárne delili o jeho plody.
7

Pieseň ES 606 - Žehnaj a ochraňuj nás (3 verše) /zhromaždenie sedí/ 2´

P:
Nech nás Boh Syn, ktorý nás vykúpil svojou drahou krvou,
zmocní, aby sme nasledovali Jeho príklad v službe druhým.
V:
Amen.
P:
Nech nás Boh Duch Svätý, ktorý je Pánom a darcom života,
posilní, aby sme vedeli znášať stroskotania života a dosiahli breh spásy.
V:
Amen.
P:
Nech nás Všemohúci a Milosrdný Boh, Otec, Syn a Duch Svätý,
žehná a ochraňuje teraz a na veky vekov.
V:
Amen.
Áronovské požehnanie

2. Po všetky dni daj nám svoj / časný i večný pokoj, / Pane, Ducha svojho
daj, / viery v Krista hojnosť praj!

/zhromaždenie stojí/

L2 – Ivan Eľko, generálny biskup ECAV, predseda ERC SR:

3. Amen, staň sa tak, amen! / Ty si života prameň, /Jezu Kriste, Pane náš, /
vďaka Ti, že nás žehnáš!

Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás!
Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý!
Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj!

JUDr. Ján Juran, riaditeľ CO MK SR:
Príhovor zástupcu štátnej správy SR
/zhromaždenie sedí/

V:

Výzva Ekumenickej rady cirkví v SR k občanom Slovenska
/zhromaždenie sedí/

Veľavážení hostia, sestry a bratia vo viere v Pána Ježiša Krista, milí
televízni diváci, vážení občania Slovenska!
Je posledný rok druhej dekády 21. storočia. Pamätáme, že rok 2000 bol
bájnou métou, nad ktorou sa nadchýňali vedci i deti. Bola v tom
dychtivosť ľudskej fantázie, no i pre človeka typická pýcha. Odvtedy
uplynulo už dvadsať rokov. Ukázali mnoho úchvatných vecí, ale aj to, ako
ťažko zvládame elementárne záležitosti vlastného života, či v akom
kritickom stave je životné prostredie na našej planéte. Autor 90. žalmu
prosí Boha: „Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali“.
Je úžasné, ak plynutie času urobí človeka múdrym – aj múdrym vedieť, že
správnym životným postojom je pokora, nie pýcha. Povzbudzujeme vás:
buďme pokornými ľuďmi! Nehovoríme „bojazlivými“ či „pasívnymi“, ale
pokornými. Pokora robí v našom živote priestor pre Boha a to je to
najdôležitejšie. Pokora dáva tú pravú kvalitu našej viere – aby bola

L12 – Mons. Ľubomír Petrík, generál.vikár Grécko-katolíckej cirkvi:

Vydajme sa spolu na cestu, zvestovať zázraky Božej lásky!
V:
Amen! Haleluja! Amen!
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autentická, nášmu občianstvu – aby bolo angažované i našej ľudskosti –
aby bola pre iných prínosná.
Heslom tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sú slová
zo Skutkov apoštolských, 28. kapitoly: „Preukázali nám neobyčajnú
láskavosť“. Eskortovaný väzeň, kresťan Pavel, sa po stroskotaní na Malte
stretol s láskavosťou domácich obyvateľov. Aj vďaka nej mohol
pokračovať v ceste a ďalej misijne pôsobiť. Jasne tu vidíme, že dvere
k ďalšiemu ohlasovaniu evanjelia otvorila láska. Ohlasovanie evanjelia je
ústrednou úlohou cirkvi aj dnes. Vyzývame a povzbudzujeme všetkých
kňazov, farárov a kazateľov, aby svoje misijné dielo konali s láskou
a v láske k ľudským dušiam. Ospravedlňujeme sa za všetky tie prípady
a okolnosti, v ktorých sme my, duchovní, vystupovali ako ľudia
povýšeneckí, rozličným spôsobom zneužívajúci svoje postavenie. Láska
nech je ale poznávacím znamením všetkých veriacich ľudí. Obraz života
našej spoločnosti by sa úplne zmenil, keby veriaci ľudia konali v láske
a do jej dôsledkov. Vyznávame, že sme svoje kázanie, vyučovanie
a výchovu nevykonávali a tiež neprijímali dôsledne, keďže vidíme
v našom živote toľko chladu, neslušnosti až gaunerstva.
Dvadsať rokov po roku 2000 vnímame nielen technické, ale aj
kultúrne, sociálne či ideologické zmeny okolo nás. Zbrane majú dosah
úplne na všetkých. Naháňajú strach rovnako, ako prízrak globálneho
klimatického kolapsu, nedostatku pitnej vody a potravín, či gigantického
sťahovania ľudstva. V našom prostredí klasická identita národov zaniká
v pojme globalizácia, politický systém je stále viac regulujúci, korene
našej kultúry stále menej dôležité. Manželstvo je spochybnené ako umelý
konštrukt, pohlavie je dané možnosťou výberu, deti žijú v pasivite
virtuálnych sietí. Zločinecké ideológie sú sebavedomé a populárne, akoby
v Európe nepripravili o život a šťastie milióny ľudí.
Zo svojho maličkého miesta nedokáže veriaci človek ovplyvniť
pozitívnu zmenu vo všetkých týchto oblastiach. Urobme však to, čo
dokážeme. Je v našich silách ukázať, že niektoré z menovaných faktov,
ktoré sa vžili ako stereotyp, sa dajú prelomiť. To by bola zároveň najlepšia
odpoveď proti tvrdeniam, že nastala nevyhnutnosť zmeniť tradičný
koncept nášho života. Poctivým manželským a rodičovským životom
ukážme, že rodina funguje. Že kríza súžitia mužov a žien, domáce násilie,
či odcudzenie sa detí, nie sú osudovou danosťou, ale výsledkom našich

chýb, sebectva, či úpadku spoločnosti. Buďme nesebeckí a citliví na
potreby susedstva, komunity, národa, ale zároveň ukážme, že to ide aj bez
primitívnej a ubližujúcej nenávisti k iným názorom, rasám, jazykom a
náboženstvám. Nepoškodzujme, ale zveľaďujme svoje prírodné a kultúrne
dedičstvo. Majme posvätný vzťah k vlastnému i cudziemu majetku.
Buďme poctiví, tvoriví a pracovití. Nekradnime a nepodvádzajme. Žime
otvorený, reálny život, neskrývajme sa za pohodlnú anonymitu statusov na
sociálnych sieťach. Práve tam sa nám totiž stráca to podstatné: nie či iní,
ale či práve ja som taký, akého ma chce mať Boh. Ak je niekto
v novodobom zmysle slova skutočne iný, prijmime ho. Sú nám
prisudzované postoje ako opovrhovanie, nenávisť, zrada príkazu lásky.
Dávajú nám ich z rozličných motívov. Nesmú byť našou charakteristikou!
Radíme vám klasický evanjeliový postoj: jedno je mať názor na vec
a druhé je v láske prijať osobu, ktorá vec nesie. Ako Boh odmieta hriech
človeka, no človeka miluje, aj my prijímajme všetkých v láske, aj keď
názor na vec môže byť úplne opačný. Zúčastnime sa volieb. Politické
rozhodnutie je originálnou a súkromnou záležitosťou každého občana.
Urobiť ho správne nie je jednoduché. Ale chybou je odignorovať voľby.
Pán Ježiš povedal o svojich učeníkoch, že sú soľou zeme a nesmú
stratiť slanosť. Berme tieto slová absolútne vážne. Boli povedané na našu
adresu. V pokore spoločne prosíme: Bože, pomôž nám porozumieť Tvojej
vôli pre náš dnešok a daj nám silu a múdrosť konať podľa nej!
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Záverečná pieseň ES 339 – Buď chvála Ti , Bože (5 veršov)
/zhromaždenie sedí/

........................................................................................................................
Program bohoslužby používa liturgické prvky navrhnuté spoločnou
komisiou Svetovej rady cirkví a Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty
kresťanov.
Citácie zo Svätého Písma sú prevzaté z ekumenického prekladu Biblie.
Tému pre rok 2020 navrhla a spracovala ekumenická skupina kresťanov
na Malte.
Spevácky zbor CHORUS SALVATORIS, dirigent: Róbert Mesároš
Evanjelický spevokol Stafides – Pezinok, dirigentka Alena Nagyová
Organ: Marek Cepko, Stanislav Tichý
Husle: Martin Smolko
Čitatelia slova Božieho zo Skutkov apoštolských:
Eva a Anton Horváthovci
Anna a Jozef Pinkovci

2. Buď chvála Ti, Bože, / za Tvoje dobrodenia, / za dary Tvojich rúk, / čo
slabých v silných menia; / spev k výšinám letí, / zármutok premôže, / až
celým svetom znie: / Buď chvála Ti, Bože!

........................................................................................................................

3. Buď chvála Ti, Bože, / za pomoc v biede, kríži. / Keď v tmách sme
blúdili, / Ty si sa ku nám znížil, / nás mocne viedol si /cez skaly a hložie, /
takže dnes jasáme: / Buď chvála Ti, Bože!
4. Buď chvála Ti, Bože, / ach, aký vzácny je mi / domova tichý kút /
a pokoj v našej zemi! / Zástupy prosiacich / keď mierom požehnáš, / zo
sŕdc Tebe zaznie: / Chvála Ti, Bože náš!
5. Buď chvála Ti, Bože, / za jas i temné chvíle, / za skúšky bolestné /
i súdy spravodlivé! / Za všetko, čo si dal, / čo z lásky nám dávaš, / i za to,
čo bude, / Chvála Ti, Bože náš!
Organová dohra
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