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Milí moji priatelia, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! 
 

          Keď boli vládou pred časom zakázané všetky hromadné podujatia na 
dobu 14-tich dní, aj som sa celkom potešil. Hovorím a píšem to úprimne. 
Potešil som sa, že budem mať takú malú dovolenku... Tie dve nedele sa 
vydržať dali. Ale znovu hovorím a píšem úprimne, že už ďalšiu nedeľu som bol 
tak trochu skľúčený. Bola totiž Smrtná, predpašiová nedeľa a ja som sa cítil 
zrazu veľmi ochudobnený, minimálne o hlboký duchovný zážitok, ktorý mám 
vždy pri čítaní svätých pašií. 
         Dnes je Kvetná nedeľa a my spolu s evanjelistom Matúšom voláme: 
„Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom 
a zákonníkom, odsúdia Ho na smrť, vydajú pohanom, aby sa Mu posmievali, 
zbičovali Ho a ukrižovali: ale na tretí deň vstane z mŕtvych.“ Už po štvrtýkrát sa 
ale nemôžeme vidieť a počuť v spoločenstve, ktoré nám je tak veľmi blízke, 
keď sme spolu v Pánovom dome. Chýbate mi. Veľmi. Je tu – na fare, 
v kostole... tak veľmi prázdno. Nikto nepríde, nikto nezaklope, nezazvoní... 
Možno to, hlavne tí starší z vás, prežívate a cítite podobne. Samota, 
odlúčenosť od spoločenstva, je niečo, čo sme snáď doteraz nezažili. A to je 
len časť z toho, čo nás v dnešných časoch trápi. Šíriaca sa nákaza, strach 
z ochorenia, či nedajbože smrti, starosť o to, či si v týchto časoch udržím svoje 
zamestnanie, či budem mať prácu a peniaze na splácanie hypotéky či pôžičky, 
ustarostenosť o to, či prežijem, či mám doma dostatočné potravinové zásoby... 
To je len zlomok z toho, čím všetkým dnes prechádzame. 
         Milí moji, mám pre vás dobrú správu: Nie sme v tom sami! Kvetná 
nedeľa má tému: „Služobník Hospodinov“. Ak sa začítame – a pokojne sa 
začítajte – do knihy proroka Izaiáša (hlavne kapitoly 40 – 55), bude pre nás 
požehnaním práve v situácií, ktorú prežívame. V pašiových udalostiach 
sledujeme históriu utrpenia nášho Pána Ježiša Krista. A Izaiáš o Ňom, ako 
o služobníkovi Hospodinovom píše o. i: „Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, 
muž bolestí, ktorý poznal choroby, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, 
opovrhnutý bol, a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše choroby, vzal na seba 
naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale 
on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On 
znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia.“ 

Kvetná nedeľa nám kladie na srdce otázku: Či sa spoliehame na vládu 
Toho, ktorý prichádza ako ponížený Pán a či sme ochotní Ho v utrpení 
nasledovať. Či nám postačuje vláda Ježiša Krista ako služobníka, ktorý si 
nedal sebe slúžiť, ale slúžil iným – a rovnako to vyžaduje aj od nás. Aj 
v situácii, v ktorej sme sa ocitli. Mnohí ste ušili a porozdávali rúška. Slúžme si 
aj naďalej. Zavolajme svojim blízkym. Myslime na starších v našom cirkevnom 
zbore. Ozvime sa im. Zaujímajme sa o nich. Lebo nie každý má prístup 
k internetu. 



Doba, ktorú žijeme, nie je ľahká pre nikoho. Mysleli sme si, že sme 
nedotknuteľní, že nad nás už niet, že všetko smieme a dokážeme, že s nami 
snáď už ani Boh nepohne... Boli sme príliš spokojní sami so sebou... 
A pozrite... Jeden obyčajný vírus, ktorých okolo nás lietajú tisíce... Pozrite, ako 
jeden malý, voľným okom nepozorovateľný vírus dokáže zamávať s človekom 
a so svetom... Koľko mŕtvych vo svete už má na svedomí... Akú spúšť po sebe 
zanechá v oblasti ekonomickej, hospodárskej... 

Prorok Zachariáš píše: „Beda, beda! Utekajte zo severnej krajiny – znie 
výrok Hospodinov – lebo ako štyri nebeské vetry som vás rozptýlil – znie výrok 
Hospodinov. Hej, zachráňte sa na Sion, vy, ktorí bývate pri dcére 
babylonskej!“ Iný preklad znie: „Na Sion unikni, ty pokojne si bývajúca dcéra 
babylonská.“ Tam je záchrana. Tam je bezpečné útočisko. Tam je víťazstvo. 
Na Božom svätom vrchu. Pri Bohu. Pri Ježišovi Kristovi. Aj pre Izrael, aj pre 
nás. Aj vtedy, rovnako aj dnes. 

Milí priatelia, svet ešte dnes nemá vyhraté, hoci občas počuť aj nejaké 
tie pozitívne správy v súvislosti s ochorením „COVID-19“. Radi by sme už 
videli víťazstvo, radi by sme už boli spolu v chráme, radi by sme sa stretli pri 
Večeri Pánovej... Radi by sme si podali ruky, objali sa, pobozkali, cítili Božiu, 
ale i vzájomnú blízkosť... Robili bežné veci ako doteraz... Jediné víťazstvo, 
ktoré ale dnes môžeme vidieť a ktoré nás môže potešiť a dať nádej, je 
víťazstvo Hospodinovo. Víťazstvo Jeho Syna Ježiša Krista. Víťazstvo nad 
hriechom, nad pokušením, nad diablom, nad chorobou, strachom i smrťou. 
Víťazstvo, o ktorom vieme, a predsa si ho potrebujeme neustále klásť pred 
svoje zraky. 

Kým budeme cítiť vzájomnú blízkosť, milí priatelia, nech nás teší tá 
Božia, ako o nej hovorí žalmista: „Ale mňa blaží Božia blízkosť. V Hospodinovi, 
Pánovi, mám svoje útočisko...“ Boh je nám v Ježišovi Kristovi tak blízko, ako 
nebol nikdy v dejinách Izraela svojmu vlastnému ľudu. To je výsostné 
postavenie ľudu Novej zmluvy, medzi ktorých aj my patríme. Sami na sebe, na 
svojom živote môžeme cítiť Božiu blízkosť a Jeho vernosť. A v tejto blízkosti 
sa cítime azda najbezpečnejšie. Len sa ju nebojme vyhľadávať 
a neprestávajme po nej túžiť. 

Milí moji, napriek všetkým okolnostiam vám želám požehnanú Kvetnú 
nedeľu. Čítajte Božie slovo doma vo svojich domácnostiach, čítajte sväté 
pašie a tak si sprítomňujte to, čo by sme si sprítomňovali spoločne na 
službách Božích, spievajte a modlite sa... Jednu krátku modlitbu na Kvetnú 
nedeľu pripájam zo svojej tvorby: 
 

Kvetná je nedeľa, Palmarum zvaná – 

a ja sa chcem hotovať do chrámu Pána. 

Zvony vyzváňajú vo veži chrámu, 

zvú k modlitbe, piesni i k Božiemu slovu. 

Vždy v nedeľu ráno volajú Boží ľud – 

vonku však nikoho, božský je kľud. 

Zase dnes nepôjdem, kde srdce ťahá, 

kde duša pospiecha tak veľmi rada. 

Nuž, s pokorou niesť chcem aj tento kríž, 



Ty, Bože, pomôž mi, prísť k Tebe blíž. 

Ty zažeň samotu i pozbav nešťastia... 

Nech aj tieto slová ku Tebe zaletia. 

Amen. 

 

PS: pripájam link, na ktorom si môžete vybrať zo širokej ponuky on-line 
internetových prenosov služieb Božích, detských besiedok, pobožností... 
https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/online-prenosy-5-4-2020  

  

Okrem toho zajtra na TV LUX môžete o 13:00 hod. popoludní sledovať 
evanjelické služby Božie. 
Pán Boh s vami! 
Váš pastor a farár  
Jozef 
 


