
Spievajte Pánovi                                                                                                                           4. n. po Veľkej noci, 2.5.2021 
Biblické texty: 1J 4, 10-16, J 15,10-17                                              Piesne: 212,343,253,151,A86 
„1Plesajte v Hospodinovi, spravodliví, úprimným pristane chválospev. 2 Oslavujte Hospodina citarou, ospevujte Ho 
desaťstrunovou harfou! 3 Spievajte Mu novú pieseň, krásne rozzvučte struny s plesaním! 4 Lebo slovo Hospodinovo je 
pravdivé a všetko Jeho dielo je verné. 5 Spravodlivosť a právo miluje, milosti Hospodinovej je plná 
zem. 6 Hospodinovým slovom utvorené sú nebesá a dychom Jeho úst ich všetky voje. 7 Zhrnul morské vody ako do 
koženého mecha, záplavy uložil do komôr. 8 Celá zem, boj sa Hospodina, chvejte sa pred Ním, všetci obyvatelia 
sveta! 9 Lebo On riekol a stalo sa, On rozkázal a postavilo sa. 10 Hospodin ruší radu národov a marí úmysly 
ľudí. 11 Hospodinova rada trvá naveky, myšlienky Jeho srdca z rodu na rod. 12 Blahoslavený národ, ktorému Hospodin 
je Bohom, ľud, ktorý si zvolil za vlastníctvo. 13 Hospodin z nebies pozerá a vidí všetkých ľudských synov. 14 Z miesta, kde 
tróni, hľadí na všetkých obyvateľov zeme, 15 Ten, ktorý všetkým stvárnil srdcia, ktorý ich všetkých pozoruje. 16 Kráľovi 
nepomôže veľké vojsko, ani hrdina sa nezachráni veľkou silou. 17 Klamnou výpomocou je kôň a nezachráni svojou 
veľkou silou. 18 Oko Hospodinovo spočíva na tých, ktorí sa Ho boja, ktorí očakávajú Jeho milosť, 19 aby im od smrti 
zachránil život a zachoval ich živých v čase hladu. 20 Naša duša očakáva na Hospodina, On je našou pomocou, On je 
naším štítom. 21 Lebo z Neho sa teší naše srdce, veď v Jeho sväté meno dúfame. 22 Buď Tvoja milosť nad nami, ó 
Hospodine, ako my na Teba očakávame!“ 
Jarné dni so sebou prinášajú novú silu a pre mnohých sú dôvodom radosti v živote. Užívame si slnečných lúčov a za 
krátku chvíľu sa naše pohľady tu na Liptove budú kochať kvetmi a zeleňou. Také obyčajné, no zároveň neobyčajné je 
pre mnohých zdrojom sily možno aj do neľahkých dní. To je však len štipka veľkého množstva toho čoho sa nám 
dostáva v živote a je dôvodom k radosti a oslave. Zrakom viery vnímame to všetko ako výsledok Božieho pôsobenia. 
To je zároveň dôvod toho, aby sme pozdvihli svoj hlas k oslave – k spevu tvz. „novej piesne“ ako nás k tomu vyzýva 
žalmista. 33 žalm je hymnickou piesňou, ktorá mala svoje miesto v živote spoločenstva Božieho ľudu. Tieto slová 
počul vo chvíli, keď sa zhromažďoval k spoločnej bohoslužbe. Tak ako kedysi oni tak aj mi sme slovami tohto žalmu 
pozvaní, aby sme boli súčasťou to čo čo je Bohu vzdávané odkedy sa Boh zjavil svetu – Božej oslavy. Tým,  že Bohu 
vzdáme chválu – áno aj v podobe spevu sa otvárame možnosti prijať novú silu do dní pred nami. Nazdávam sa, že 
tam kde sa spev piesni oslavujúcich Božie konanie vytráca, vytráca sa aj niečo veľmi podstatné čo Boh dal do života 
veriaceho človeka. A naopak, tam kde sa to zachováva tam sa človek dáva priestor preto, aby v živote niečo 
podstatné uchovával. K spevu duchovných piesni sa pozvaní všetci – aj tí, ktorí si myslia, že spievať či hrať nevedia. 
Žalmista však uvádza aj dôvody  prečo sa tak má a môže diať. Vo víre povinností a ťažkosti máme tendenciu zabúdať 
na dôvody Božej oslavy.  
Spoľahlivosť Božieho slova 
Žalmista upriamuje pozornosť na Hospodinovo slovo. Slovo nielen ako zhluk písmen – vyrieknuté niekým, ale slovo 
ktoré je neoddeliteľnou súčasťou Boha. Krásne to vyjadruje evanjelista Ján v 1. kapitole: „To slovo bolo u Boha a Boh 
bol to slovo“. Slovo ako princíp – počiatok všetkého. Poukázanie na slovo je poukázaním na samotného Hospodina.  
Hospodinovo slovo je priame – ako priamka – ukazujúce smer no zároveň spoľahlivé, nemenné a isté. Hospodinovo 
slovo je pravdivé a bezo zmeny, čo je dôvodom spoľahnutia sa v každom čase. Je istotou na ktorú je potrebné vsadiť 
viac ako na emócie a pocity, ktoré nami zmietajú.  
Hospodinovo slovo je mocné – ním povstal svet – veci viditeľné aj neviditeľné. Slovo vytvára priestor pre život – ten 
najlepší aký len môže byť. Áno aj potom ako svet upadol do hriechu. Udialo sa tak v Kristovi, ktorým sa život pre 
človeka stáva opäť krajším a lepším. V Ježišovi je totiž to najlepšie. Môžeme a máme vo viere vyznávať spolu so 
žalmistom: „Niet pre mňa šťastia mimo teba – Hospodine“. 
Hospodinovo slovo však aj marí zámery ľudí – je zvrchované. Marí to čo ide proti Božej vôli. Nie vždy sa to tak javí. 
Myslím predovšetkým  na chvíle, keď sa deje niečo zlé.  No aj v tom máme nádej, že ak je slovo stále a priame tak sa 
bude diať to čo Boh mieni. To čo počujeme o Hospodinovom slove  a zároveň o Hospodinu vedie k Božej oslave  
a radosti.  
Blaženosť ľudu, ktorý si vyvolil 
„Blahoslavený národ, ktorému Bohom je Hospodin, ľud, ktorí si vyvolil za vlastníctvo“. To je úžasnou správou v ktorej 
sa mohlo spoločenstvo Božieho ľudu kedysi a môže rovnako aj  to dnešné (cirkev) vo viere utvrdiť. Boh, ktorý tvorí 
svet a človeka v ňom  ho zahŕňa svojou priazňou – tým, čo človeka robí šťastným, vyrovnaným, napĺňa zmyslom 
života. Volí si Izraelský národ, skrze ktorý sa majú stať požehnanými všetky národy sveta. Božie vyvolenie je dôvodom 
radosti. Veríme a vyznávame, že keď si Boh vyvolil svoj národ, neurobil to z donútenia, alebo že by sme toho boli 
hodní. Ani nie preto, že by človeku bol niečo dlžný či preto, že by Izraelci boli lepší než ostatní. A tak ako tomu bolo 
niekedy je tomu aj dnes pri cirkvi. Preto ani v cirkvi a veriacimi v nej nemá mať miesto nadradenosť a povýšeneckosť. 
On svoj ľud zo svojej lásky a milosti požehnáva. Vierou v Krista sme súčasťou Božieho vyvoleného ľudu, ktorý zahrnul 
tým najväčším požehnaním v podobe odpustenia hriechov a zmierenia so sebou samým. Vzácnym je teda pre 
každého veriaceho spoločenstvo, kde sa stretáva tak s Bohom ako aj so svojim bratmi a sestrami vo viere.  
Božie vyvolenie  je však spojené aj so zodpovednosťou. Boh neprehliada život žiadneho človeka a už vôbec nie 
veriaceho. „Pozoruje všetkých obyvateľov zeme“, „všíma si jeho skutky“. Pozoruje teda ja tie naše – vidí 
a vyhodnocuje. Viera nás nielen cháni, ale aj zaväzuje. Boh chce s radosťou vzhliadať na naše životy, tak ako vzhliadal 
napríklad na život biblického Jóba či mnohých veriacich v priebehu dejín.  
Božia blízkosť jednotlivcovi 
„Hospodinovo slovo spočíva na tých, čo sa ho boja, na tých ktorí očakávajú Jeho milosť“. Aj keď Hospodin vie 
o všetkých, tak svoju mimoriadnu priazeň preukazuje tým, ktorí mu dôverujú. Tým sa môžeme tešiť ty aj ja. Nie sme 
totiž len nejakou neosobnou skupinou vyvolených, ale tými na ktorých životy Boh vzhliada aj jednotlivo. Tých, ktorých 
zachránil pred večnou smrťou a aj pred časnými nedostatkami. Nie tak, že by na nás nedoliehali, ale tým, že nás 
v nich niesol. Lebo On je štítom a pomocou tým, ktorých duša očakáva na Hospodina. To je dôvod ku chvále. Božiu 
blízkosť zažil vo svojom živote každý veriaci a je dobré sa rozpomínať aj na tie vzácne momenty. Máme totiž 



skúsenosť, ktorú môžeme zahrnúť do svojho svedectva o Bohu. O spásnych skutkoch teda jasne vydajme svedectvo 
ľuďom blízkym aj vzdialeným v cirkvi aj mimo nej. Boh nám je blízko so svojou pomocou.  
Všetko to čo Izraelský národ počul keď sa zhromažďoval je umocnené Kristovým dielom – tým čo Boh skrze Neho 
vykonal a tak sa nám zjavil ako ten ,ktorý je skutočne našou pomocou a štítom. Zachránil nás  nielen pred ohrozením, 
časného života, ale aj toho večného. V toho Boha dúfame a jeho milosť očakávame. A to je skutočne dôvodom 
k Božej oslave – chválospevu nášmu Bohu. To skutočne veriacim pristane a patrí. Amen 

Milodary 
V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa v piatok rozlúčili s Pavlom Pichnarčíkom. S láskou a vďakou na neho 
spomínajú najbližší. Prosia o Božie potešenie, silu a vedenie do nastávajúcich dní. Pri tejto príležitosti obetujú 
nasledovne: manželka Zuzana s deťmi a ich rod. 800,-Eur; Eva Pichnarčíková 30,-Eur; Eva Brezinová 20,-Eur; 
Ľubica Spišeková 20,-Eur; Eva Greschová s manž. 40,-Eur; Oľga Jurčová s rod. 50,-Eur; Ľubica Papajová 10,-Eur; 
Juraj Jurčo s manž. 20,-Eur; manž. Gazdičovci 10,-Eur; Jaroslav Hapčo 20,-Eur a Kvetoslava Surovčeková 20,-Eur 
namiesto kvetov.  
Pri 1. výročí úmrtia mamy, starej mamy, prastarej mamy Boženy Hapčovej rod. Bendíkovej (7.5.2021) si na ňu 
s láskou a úctou spomína najbližšia rodina. Zároveň si spomínajú na otca, starého otca Júliusa Hapču pri jeho 
nedožitých 100. narodeninách a 33. výročia úmrtia. Pri tejto príležitosti obetuje dcéra Eva Švihrová s manž. 100,-
Eur a 10,-Eur na DM; vnučky s rod. 100,-Eur na CC, krstná dcéra Ema Šintajová  s rod. 100,-Eur na CC a 10,-Eur 
na DM; sesternica Oľga Števčeková s rod. 20,-Eur; neter Janka Števčeková s rod. 20,-Eur.  
Rod. Surovčeková a Gondoľová obetuje na plynofikáciu 150,-Eur; 30,-Eur namiesto chrámovej ofery a 20,-Eur na 
DM.  
Ďakujeme za prinesené milodary, oferu 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                
Úhrada cirkevného príspevku na fare 
V sobotu 8. a 15. mája v čase od 13:00-15:00 bude možnosť uhradiť cirkevný príspevok  kancelárii farského 
úradu. Výška CP na člena je 10,-Eur.  
Služby Božie pre verejnosť 
Od 19. apríla je možné organizovať bohoslužby pre verejnosť. Počet účastníkov na službách Božích je závislý od 
rozlohy chrámu ( 1os./15m2) čo v našich podmienkach predstavuje 10 osôb.  
Vzhľadom k uvedenému prosíme o nasledovné:  

1. záujemcovia nech sa prihlásia telefonicky u br. farára na t. č. 0918828329 
2. prosíme tých, ktorí majú možnosť sledovať služby Božie prostredníctvom internetu, aby prenechali 

možnosť účasti na službách Božích v chráme tým, ktorí túto možnosť nemajú 
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

