
Dobrý pastier                                                                                   2.n. po Veľkej noci, 18.4.2021 
Biblické texty: Sk 20,28-31; J 10,11-16       P i e s n e : 
129,248,203,512,A50 
Text: 1Pt 2,21-25 
„Lebo na to ste boli povolaní; pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje. On 
nikdy hriechu neučinil, ani ľsti nebolo v Jeho ústach; keď Mu zlorečili, nezlorečil; keď trpel, nehrozil, ale porúčal 
Tomu, ktorý spravodlivo súdi; na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili 
spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili. Boli ste ako blúdiace ovce, ale teraz ste navrátení Pastierovi a 
Biskupovi vašich duší!“ 
Nájsť si dobre platené zamestnanie a pritom sa veľa nenarobiť to je túžbou mnohých, nielen mladých ľudí. 
Komu sa to podarí môže byť obdivovaným no zároveň nenávideným. Návodov ako rýchlo zbohatnúť nájdete 
dnes na internete celé množstvo. Táto možnosť aj keď je tak ľahko dostupná je pre mnohých nedosiahnuteľná. 
Samotný fakt, že človek môže rýchlo zbohatnúť za krátky čas a tak si zabezpečiť život bez ťažkej práce zvykne 
niektorých demotivovať v práci, ktorú vykonáva robí a to neobchádza nikoho ani kresťanov. Je potrebné 
poznamenať, že práca patrí do Božieho stvoriteľského poriadku – aj keď je pravda, že hriechom sa zmenila jej 
podoba – „v pote tváre budeš jesť chlieb“(1M 3). Práca nie je len na to, aby nám zabezpečila živobytie. Práca 
v podobe starostlivosti o svet v dokonalom stave, ktorý reprezentuje rajská záhrada bola aj poslaním pre 
človeka. Mať prácu v ktorej vidím zmyslel je vyšším stupňom zamestnania. Napĺňa človeka radosťou, 
zmysluplnosťou, dodáva silu. Inak sa žije, inak sa pracuje, inak sa na život aj problémy hľadí ak je zamestnanie 
prežívané aj ako poslanie. Je pravda, že niektorí došli k presvedčeniu poslania v danej práci po tom ako do nej 
vstúpili a postupne sa v nej našli. No platí, že mnohí si zamestnanie volia s túžbou naplniť poslanie, ktorému sa 
už skôr oddali. Akokoľvek tomu je, keď práca napĺňa – inak sa pracuje. Poslanie je niečo viac ako zamestnanie. 
Pretrvá aj po tom, keď človek o zamestnanie príde, či prekročí hornú hranicu produktívneho veku. To, z čoho 
pramení vedomie poslania môže mať rozličnú podobu – zväčša je to čo je nazývané rôzne, životná filozofia, 
určenie, alebo viera.  
Viac včleňuj do svojho zamestnania vieru v Krista. Poslanie nie je viazané na naše zamestnanie, ale viazané na 
náš život viery s Ježišom. Hovorím to aj preto, že zamestnanie nám berie značnú času života – nielen mimo 
domu, ale v dnešnej dobe aj doma. A hovorím to k povzbudeniu tých, ktorí už nepracujú z dôvodu odchodu na 
dôchodok, že poslanie nie je vecou zamestnania - schopnosti či neschopnosti. Máš vieru a preto  rozumej tomu, 
že tvoje poslanie je zviazané práve ňou. Úvodné biblické slová boli pôvodne adresované kresťanom na severe 
Malej Ázii koncom 90 rokov 1. storočia. Boli roztrúsení a rozhodovalo sa, aké bude ich ďalšie postavenie 
v spoločnosti. Najväčším nebezpečenstvom bola nedôvera spoluobčanov, ktorá mohla podnietiť pohromy – 
prenasledovanie. Peter – autor listu okrem iného píše tento list na povzbudenie kresťanov k životu v ktorom 
budú demonštrovať okoliu, že sú prospešní a nie nebezpeční. Som presvedčený, že aj dnes rovnako 
potrebujeme rúcať presvedčenie, že cirkev a veriaci v nej sú neužitoční či nebezpeční, ale naopak dokazovať, že 
sme prospešní pre spoločnosť. Samo o sebe to nie je pravda konečným cieľom, ale akoby následkom vedomia 
svojho poslania. Konečným cieľom tvojho života ako veriaceho je oslavovať Boha svojim životom. Peter nám to 
pripomína úžasným spôsobom - slovami o povolaní Kristových nasledovníkov. Odpovedá v podstate na tri 
otázky: „Čo?“, „Ako?“ a „Prečo?“. 
Čo? Povolanie – poslanie – to je viera – to je život v Kristovi. Odvrátenou stranou života cirkvi je aj to, keď si 
kresťania v nej osvojili presvedčenie, že viera je len jednou z častí života. Viera je povolaním – viera je poslanie. 
Peter to hovorí jasne – kráčať v Kristových šľapajach – či v utrpení (kontext biblických slov), alebo aj mimo 
utrpenia, teda 24 hodín 7 dní v týždni. K tomu sme boli povolaní všetci v krste svätom. Byť totiž kresťanom 
znamená kráčať v Kristových šľapajach. Ísť je viac ako pozorovať, aj keď pozorovať je tiež nevyhnutné no nie 
jediné.  
Ako? Pozrite sa na Ježiša. Ako to robil? Zdá sa, že Peter píše málo, keď opisuje to akým spôsobom konal a hovoril 
vo chvíľach utrpenia. „Keď mu zlorečili, nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odovzdal tomu, čo 
spravodlivo súdi.“ Je to však tak, že práve utrpenie je tým, čo preveruje ako hlboko je naša viera ukotvená. Práve 
kritické momenty života, to nežiadané, bolestivé, nespravodlivé preveruje no zároveň aj posilňuje naše vedomie 
povolania. No rovnako to pôsobí aj podoba života Ježiša, ak ju pripustíme ako obraz dokonalosti a cieľ našich 
snách aj po 2000 rokoch. Nechajme sa ním inšpirovať aj dnes. Peter o Ježišovi píše: „On sa hriechu nedopustil, 
ani lesť nebola v jeho ústach“. Konanie a slová v ktorých nieto hriechu – len obetujúca sa a nezištná láska. 



Prečo?  Táto otázka má dve roviny. Rovina dôvodná siahajúca do minulosti, ale aj rovina dôvodná siahajúca do 
budúcnosti (či blízkej budúcnosti - ktorá sa v krátkom momente stáva prítomnosťou). Prečo nasledovať a žiť 
v povolaní Božom? Lebo „jeho ranami sme boli uzdravení“ a „boli sme navrátení k Pastierovi a Biskupovi našich 
duší“. Jedno aj druhé jej tým darom, ktoré sme prijali nezaslúžene, v Kristovi pre jeho milosť a lásku. No je tu aj 
druhé „Prečo?“ siahajúce do budúcnosti a prítomnosti zároveň. V skutočnosti to až tak dôležité nie je ak je to 
prvé dostatočne silne prežité. Včera som mal možnosť počuť príbeh jednej ženy, ktorá sa podieľala na 
zachraňovaní židov počas druhej sv. vojny. Tá na otázku „prečo ich zachránili?“ – odpovedala – „to sme sa 
nepýtali, jednoducho to bolo treba“. V dokonalej situácií by táto otázka nebola ani potrebná. My však v takej nie 
sme a ani nebudeme a preto nám dôvod pripomína aj Písmo. Peter v ďalších veršoch listu píše: „Na slávu  Bohu 
(4,11) a na spasenie ľudí“.  
Tak toľko o tvojom aj mojom poslaní – povolaní, bez ohľadu na to či máš zamestnanie, alebo nie, či ťa napĺňa, 
alebo nie, či si zamestnanie hľadáš, alebo si na dôchodku. Ono či to je tak, alebo tak na tvojom povolaní 
a poslaní to nič nemení. Vedomie Božieho povolania nech napĺňa hodiny a dni všetkých nás vedie vpred 
k radosti a Božej sláve. Amen 
Milodary 
Pri krste svätom Mateja Čajnáka prosia o Božie požehnanie, vedenie a ochranu rodičia a krstní rodičia. Pri tejto 
príležitosti obetujú spoločne 40,-Eur pre potreby CZ. 
Na plynofikáciu obetuje Viera Čipková 40,-Eur. 
Do chrámovej ofery prispeli: Ľubica Porubänová 40,-Eur a Zuzana Pichnarčíková 50,-Eur 
Na Dovalovské mosty prispeli: Ľubica Porubänová 10,-Eur; Daniela Cibuľová 10,-Eur. 
Ďakujeme za prinesený milodar a obete 
Oznamy 
utorok:  18:00  online biblická hodina meet.google.com/pzc-ahdp-arm  
streda:  10:30  vyučovanie náboženstva ZŠ Hradná 
štvrtok:  16:30  online vyučovanie konfirmandov 
piatok:               18:00  online dorast https://www.youtube.com/results?search_query=ecav+hybe 

18:30  online stretnutie dorastu cez zoom 
sobota:  10:30  online Detská besiedka meet.google.com/ept-pqtf-qta 
  18:30  online mládež 
nedeľa:             10:00   online služby Božie – facebook CZ L. Hrádok – Dovalovo                
POMOC v čase karantény 
V týchto dňoch,  počas ktorých sme v nútenej izolácii voči vonkajšiemu svetu si uvedomujeme zodpovednosť za 
svoje aj zdravie iných. Chceme vám byť pomocou pri zvládaní týchto dní v oblasti telesnej a duchovnej. 
V oblasti telesnej Vám vieme:  
- zabezpečiť nákup potravín / prípadne vybrať vám nevyhnutné lieky predpísané lekárom 
- prihlásenie na očkovanie vakcínou proti COVID-19 
V oblasti duchovnej:  
- dodanie nedeľných pobožností  do poštových schránok 
- telefonický rozhovor 
V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 0918 828 329. 
K podpore činnosti, ale aj k plneniu záväzkov voči cirkevnému zboru môžete využiť nižšie 
uvedené údaje:  
IBAN: SK84 0900 0000 0051 4967 6984 
VS : 612100 (cirkevný príspevok (poznámka: meno a priezvisko) 
VS : 610100 (milodary) 
VS : 610103 (dobrovoľné a pravidelné príspevky) 
Vzhľadom k obmedzeniam  súvislosti s pandémiou vás prosíme, aby ste cirkevný príspevok, ktorý je pre rok 
2021 vo výške 10,-Eur na člena uhradili bankovým prevodom. Do poznámky je potrebné uviesť mená tých, za 
ktorých je príspevok uhradený a tiež číslo domu. 

http://meet.google.com/pzc-ahdp-arm
https://www.youtube.com/results?search_query=ecav+hybe

