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Milí priatelia, 
prajem vám požehnaný Veľký piatok! 

 
 

Niektorí ste sa na mňa obrátili s prosbou, či by som nenatočil nejaké video, 
bohoslužby, pozdrav... Že by ste ma radi videli a počuli :-) Dokonca sa našli aj takí, 
ktorí prišli s požiadavkou urobiť tajné služby Božie v kostole, hoci za prísnych 
hygienických opatrení. Situácia je ťažká pre všetkých. Ešte ťažšia ale pre tých, ktorí 
nemajú prístup k internetu. Kostoly aj naďalej zostávajú zatvorené. Prijmite teda 
aspoň tento skromný pozdrav k Veľkému piatku v podobe videa, ktoré si môžete 
pozrieť na novo vytvorenom yuotube kanáli nášho cirkevného zboru: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Otss55M8Za0&t=132s 
  
Prosím, prečítajte si doma Sväté pašie, ešte predtým, ako by ste pozerali video. 
Dajte aj dnes čas Bohu, aby ste mohli prijať Jeho požehnanie. 
Pripájam aj modlitbu vo forme básne na dnešný deň: 
 
Veľkopiatočná... 
  
Ešte len svetlo sa spomedzi vrchov derie, 
z milosti Božej otváram oči, 
došlo už ku koncu tej noci snenie, 
dotyky slnka zrieť na úbočí. 
  
S trasúcou rukou dnes otváram Pašie sväté, 
Zanôtim pieseň: „Rozmýšľajme dnes...“ 
Zovrie mi hrdlo hneď v prvej vete, 
premôže hrôza, úzkosť, strach i des. 
  
Veľký to dnes bude deň, Veľkým piatkom zvaný. 
Od Tvojej smrti ho cirkev svätí, 
keď za nás pretrpels´ hrozné rany, 
keď život dals´, Pane milovaný. 
  
Do útrob izby už slnečné lúče vnikli, 
zľahúčka hrejú zronené srdce, 
vzbudia zas city, čo strachom stíchli, 
prebudia slová k modlitbe vrúcej. 
  
Buď vďaka Ti, Kriste, za dnešný deň zmierenia, 
za obeť, čos´ priniesol preveľkú, 
za život, víťazstvo, dar spasenia, 
to všetko si daroval človeku. 
  
 
 



Láska to bola k nám, čo viedla Ťa Golgotou – 
tou cestou bolestnou, kde prelial si krv, 
keď prešiel si trápením, samotou, 
nuž ticho vyznávam: Tys miloval prv. 
  
S vďačnosťou odkladám knižočku čiernu, malú, 
chvejúce ruky k modlitbe spínam, 
v nej vzdávam Ti zas, Kriste môj, chválu, 
na Veľký piatok keď na kríž sa dívam. 
  
Ten golgotský kríž, čo znakom je oddávna spásy 
prináša do srdca, do duše kľud, 
ponúka bohatstvo duchovnej krásy, 
pozýva k záchrane blúdiaci ľud. 

 
Pán Boh s vami! 
Váš pastor  
Jozef 
 


