
2. nedeľa po Veľkej noci 
18. 4. 2021 

ev. cirk. zbor Rankovce 

      O Hospodinovej milosti chcem spievať naveky,  
       ústami ohlasovať Tvoju vernosť z rodu na rod. Žalm 89,2 

Milí naši drahí! Opäť vás pozdravujeme z fary, posielame vám tento pozdrav s kázňou na túto nedeľu. 
Opatrenia sa pomaly uvoľňujú a my budeme môcť od budúceho týždňa konať bohoslužby, ale s veľkým ob-
medzením, to nám vychádza iba pár ľudí v kostoloch. Podľa toho sa budeme musieť zariadiť a rozhodnúť sa, 
ako budeme pokračovať ďalej. Kostoly sme zatvorili ešte Štedrý večer. Kdesi som videl vtipný obrázok, ako sa 
Satan vystatoval pred Pánom Bohom, že stačil maličký vírus a podarilo sa mu zatvoriť všetky bohoslužobné 
miesta. Ale Pán Boh mu na to múdro ukázal: Práve naopak, pozri, v koľkých domácnostiach vznikli nové! 

Verím, že vám naše dosiaľ pripravované a distribuované kázne pomohli práve k naštartovaniu vašich 
domácich pobožností a že teda neostali iba tak, nevyužité ležať niekde na polici. A zároveň sa nádejam, že vo 
vás nevyhasla túžba po spoločnej oslave Pána Boha v práve na to posvätených priestoroch. Viem, že toto ob-
dobie mohlo veľmi ľahko vytvoriť odvyknutie od spoločenstva a tým po čase aj postupné vychladnutie nášho 
zápalu pre veci Božie (Mt 16,23). Povzbudzujeme vás k vytrvalosti a trpezlivosti, veď Pán Boh nás urobil 
„hodnými mať účasť na údele svätých vo svetle, vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milo-
vaného Syna“. (Kol 1,9-13) Tým kráľovstvom je už tu, na tejto zemi, naše spoločenstvo jeho svätej cirkvi. 

Veľkonočná radosť pokračuje už v poradí treťou nedeľou, pozývame vás, aby ste spolu s nami našli pote-
šenie a obživenie pri nohách nášho dobrého Pastiera, ktorému je venovaná táto nedeľa v evanjelickej cirkvi. 
Ak sa chcete o zmysle tejto nedele dozvedieť viac, pripravil som vám jej opis, ktorý nájdete v internetovej 
verzii tejto písanej kázne na našej zborovej webstránke ecav.rankovce.sk. Myslím si, že je to celkom zaujíma-
vé čítanie. Aspoň pre mňa bolo, keď som si informácie k nej hľadal v rôznych zdrojoch. 

Minulý týždeň sme priniesli informáciu o prinesených finančných daroch za uplynulý mesiac, akosi nám 
vypadli ešte dva prinesené dary: rodina Antušová z Čakanoviec darovala 50,- € a rodina Korečková 
z Čakanoviec tiež 50,- €. Obom srdečne ďakujeme a ospravedlňujeme sa za chybu. 

Aj ostatných povzbudzujeme k darcovstvu. Je síce pravda, že zatvorené kostoly aj aktivity znamenajú me-
nej výdavkov najmä na réžiu, zato zas bežia ostatné výdavky a pribudli iné, spojené najmä s nahrávkami bo-
hoslužieb a distribúciou kázní. Prispieť na spoločné dielo možno buď na zborový účet, alebo u našich kuráto-
rov osobne. Vopred všetkým, ktorí majú záujem, ďakujeme. 

Všetci buďte požehnaní: vytrvalí vo viere a obozretní v tomto svete nielen pred vírusom, ale aj pred všet-
kými nástrahami. 

Modlime sa spolu:  

Milý Pane Bože, ďakujeme Ti, že nás mocne dvíhaš z každej 

ťažkosti a sprevádzaš nás týmto životom podľa svojho zasľúbe-

nia. Vedieš nás k jednomyseľnosti a svornosti, ale naviac nás 

zachraňuješ skrze obeť svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista.  

Nauč nás podľa Jeho príkladu trpezlivo znášať všetky skúšky 

života a radostne Ho nasledovať ako nášho dobrého Pastiera. 

Daj nám pokojnú myseľ, odovzdanosť do Tvojej vôle, lebo  

len Ty sám najlepšie vieš, čo je pre nás užitočné a spásonosné.  

Tebe sa porúčame teraz i na veky vekov. Amen. 

Modlime sa aj: 

- za pokračovanie veľkonočnej radosti pre všetkých kresťanov, za vytrvalosť i počas pandémie 
- za rodiny, kde nevládne pokoj, ale majú to náročné pre narušené vzťahy 
- za tých, ktorí strádajú v osamelosti, nemoci či iných problémoch 

 

Tel. čísla: 0918 828 307 – Ľ. Beňo; 0918 828 309 – M. Beňová;  mail: ecav@rankovce.sk. Vaši farárovci 

                                 Vytrvalosť nech je dokonalá v skutku,  

aby ste boli dokonalí a celí bez úhony, aby ste v ničom nemali nedostatok. Jk 1,4 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z veľkonočných piesní  
vám odporúčame tieto: 
 

 

 
 

 

 

147,143,140,154,150 
 
 
 

biblické texty :  

Zach 9,9-16 
Zjav 16,17-21 
J 10,11-16 



Bratia, sestry, koľko stojí jeden človek? 
Viem, takto by sme sa v cirkvi nemali pýtať. Člo-

vek predsa nemá hodnotu v peniazoch. To len ma-
fiánske spolky vedia povedať, koľko za koho dokážu 
zaplatiť. 

Podľa čoho stanoviť našu cenu? V príručke pre 
prácu s dorastom vyčíslili chemické prvky v človeku. 
Keby sme mali ľudské telo rozobrať na kúsky, koľko 
čoho by sme z toho dokázali vyrobiť.. Napr. ľudské 
telo obsahuje tuky – na výrobu 7 mydiel. Zo železa 
z nášho tela by sme vedeli vyrobiť jeden 80 mm kli-
nec. Naším cukrom by sme dokázali osladiť 7 šálok 
kávy. Vápno – toho vraj máme dosť, dokázali by 
sme ním vybieliť menší kurín. Bohatí sme vraj aj na 
fosfor – vyrobíme z neho 2000 ks zápaliek, uhlíka 
máme toľko, že by sme z neho mohli v podobe gra-
fitu naplniť 900 ceruziek a vodou zalejeme 8 vedier. 
– To nie je nič moc, že? Naše telo by chemicky vyšlo 
možno na nejaké dve eurá. ☺ 

Nie, toto nie je naša pravá hodnota. Podľa čoho 
môžeme niekoho hodnotiť? 

Existujú 4 P, podľa ktorých najbežnejšie hodno-
tíme ľudí: 

1. Postavenie v spoločnosti. Princ je o niečo viac, 
než my ostatní, „obyčajní“ ľudia. Keď zomrie bežný 
človek, nikde sa o tom nepíše, keď sa ale koná napr. 
pohreb princa Filipa, píšu o tom všetky denníky sve-
ta a do krajiny sa zbehnú milióny ľudí. 

2. Pracovný výkon. Pozeráme sa tiež na to, kto 
má aké schopnosti a nadanie. Zvyčajne si viac váži-
me úspešného podnikateľa, ako nejakého dlhodobo 
nezamestnaného z ulice. 

3. Peniaze. Toto je dnes neprávom snáď najvá-
ženejšia hodnota človeka. Kto má veľa peňazí 
a majetku, býva považovaný za dôležitejšieho ako 
nejaký chudák, ktorý ledva prežíva zo svojho príjmu. 

4. Prejav – ako človek zapôsobí na druhých, teda 
ako vyzerá, ako sa správa. Mladí, šikovní, s peknými 
črtami tváre a postavy sú obyčajne vítanejší ako sta-
rí, nemocní, či unavení.  

Nuž, ak naozaj na tomto svet stavia, tak to nie je 
pre nás žiadna výhra, pretože málokto v týchto 4P 
dosahuje nejaké výrazné skóre. 

Nie, naša hodnota musí ležať niekde celkom in-
de. 

Poviem vám, kde je naša hodnota. Poviem vám, 
ako nás vidí svätý Boh. Poviem vám, nakoľko si nás 
vážia v nebi! 

Dnešná nedeľa sa v rámci cirkevného roka nena-
zýva iba 2. nedeľa po Veľkej noci, ale voláme ju aj 
nedeľou dobrého Pastiera, v latinčine sa volá Mise-
ricordias Domini, jej názov vychádza zo žalmu 89,2: 
„Milosrdenstvo Hospodinovo chcem ospevovať na-
veky.“ (ekum. pr.) 

 

                               Koľko kto z nás stojí ... 
Matúš 18,12-14: „Čo myslíte? Keby niekto mal sto oviec a jedna z nich by zablúdila, či nenechá tých deväťdesiat-
deväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, ktorá zablúdila? A keď sa mu ju podarí nájsť - veru vám hovorím - väčšmi sa 
jej raduje ako oným deväťdesiatim deviatim, ktoré nezablúdili. Tak nie je vôľa vášho Otca v nebesiach, aby zahynul 
čo aj len jeden z týchto maličkých.“ 

Podobenstvo o dobrom pastierovi hovorí 
o pastierovi, ktorý mal sto oviec, jedna sa ale zatú-
lala a on hľadá stratenú, pretože mu veľmi chýba. 

Nemusíme si teraz naturalizovať celé podoben-
stvo, rozmýšľať, čo všetko ten pastier zažíval, kde 
všade ovečku hľadal. Pán Ježiš o tom nehovoril, Je-
ho obraz hovorí jasne – tá ovečka má v očiach Pas-
tiera príliš veľkú hodnotu, aby ju nechal len tak. 
Aby si povedal: 99% úspešnosť je veľmi dobrá, to 
1% oželiem. 

Tá ovečka – to sme my, to si ty, brat, sestra, ak 
si sa stratil svojmu Pánovi. A že si sa stratil, to mi 
ver, pretože ak si sa vo svojom živote postavil proti 
Jeho vôli, už si sa tým stratil. Adam a Eva po svojom 
hriechu museli opustiť rajskú záhradu, stratili sa 
v tomto svete – taká je cesta za hriech, stratenie sa. 

No podobenstvo nie je iba o stáde ovečiek, kde 
sa jedna stratí, podobenstvo je aj o Pastierovi. Pas-
tier ide a hľadá svoju ovečku. 

Nás, stratených, vyšiel hľadať svätý Boh a vyšiel 
nás aj nájsť! Čo všetko absolvoval pre našu záchra-
nu! 

Znalci Písma vedia, že Biblia obsahuje na začiat-
ku 3 kapitoly, v ktorých sa človek ocitá v rajskej zá-
hrade, potom ide von a až v posledných dvoch kapi-
tolách Biblie sa do raja, teda neba znovu vracia. 
Viac než 1200 kapitol uprostred Biblie opisuje svet 
mimo raja! Tých 1200 kapitol hovorí o tom, čo náš 
dobrý Pastier, svätý Boh, všetko vykonal, aby sme 
mohli byť nájdení. Aby sme sa mohli vrátiť do neba. 

Je toho málo? Vôbec nie. To pre nás Pán Boh 
prikázal konať celý zložitý izraelský kult obetí, to pre 
nás prišiel Jeho Syn aj Duch svätý... 

V Biblii máme prvé tri kapitoly, odkiaľ sme vyšli 
a posledné dve – kam môžeme a máme prísť. 
V strede sa popisuje, čo všetko Pán Boh robil a robí, 
ako nás hľadá. Tu vidíme, akú máme v Jeho očiach 
obrovskú cenu! Čo s tým urobiť? 

Len úprimne vyznať: Amen, Pane, to aj pre mňa 
a pre takých, ako som ja, si všetko tak úžasne nap-
lánoval. aby som sa aj ja mohol dostať do dvier 
neba. Tam aj na mňa už čakajú anjeli, ktorí sa chcú 
tešiť z mojej záchrany od hriechu a smrti. 

Dobrý Pastier nás zachraňuje. Pre Neho máme 
mimoriadnu hodnotu – nie v eurách, dolároch, ale-
bo trebárs v bitcoinoch. My sme Jeho obraz na tej-
to zemi a pre nás náš Pán trpel na Golgote, pre nás 
mocne bojoval so smrťou, aby sa nás napokon 
mohol ujať ako Pastier stratenej ovečky. 

Už vieme, aká je naša hodnota? Taká, že sa pre 
nás svätému Bohu oplatilo poslať na smrť svojho 
Syna a zlomiť tak moc smrti. A to je dobré pre 
vlastné sebavedomie vedieť!     

                                                                   Amen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. po Veľkej noci - 18.4.2021 - ecav.rankovce.sk 



myšlienky k nedeli a kázni: 

 

Nedele po Veľkej noci patria stále do Veľkonočného kruhu, tvoria vlastne pôvodný 

cyklus 50-dňového Veľkonočného obdobia (až do Svätodušných sviatkov – u nás sa za veľ-

konočný kruh považuje iba obdobie do Vstúpenia). Aj preto sa v katol. prostredí táto nedeľa 

nazýva aj 3. veľkonočná nedeľa. 

V latinčine nesie nedeľa názov Misericordias Domini (milosť Hospodinova) je incipi-

tom (prvé slová v texte) starocirkevného introitu k tejto nedeli – Ž 89,2 (neskôr – aj v našej 

agende - sa ako introit uvádza Ž 33,5 – v tomto sa líši evanjelický a katolícky introit, Ž 33,5 je 

v skutočnosti v katolíckej liturgii!, netuším, prečo naša agenda udáva tiež ten istý, tak aj pred-

chádzajúca, Petríkova). 

Starocirkevné perikopy určené na čítanie v tejto nedeli (Ez 34,1-2.10-16/.31/ a 1Pt 

2,21/b/-25, ako aj evanjelium J 10,11-16) hovoria o Bohu ako dobrom Pastierovi a zlých vod-

coch – pastieroch. Preto sa tejto nedeli hovorí aj Nedeľa dobrého Pastiera. 

V rím. kat. prostredí sa po liturgickej reforme v r. 1970 (výsledok 2. vatik. koncilu) ne-

deľa Dobrého pastiera presunula o týždeň neskôr (vymenili 2. a 3. nedeľu), aby sa zachoval 

viac veľkonočný zmysel prvých troch nedieľ. 

 

Podobenstvo sa nachádza v Mt a L (15,1-7), Marek ho neuvádza (pochopiteľne ani Ján). 

Kým u Matúša je pokračovaním odpovede na otázku učeníkov, kto je najväčší v kráľovstve 

nebeskom, u Lukáša tvorí samostatné rozprávanie (v trojici podobenstiev o stratených hodno-

tách – ešte peniaz a syn).  

U Matúša ide ďalej o rozprávanie hypotetického príbehu („keby niekto“), u Lukáša ide 

viac o skutočný príbeh (v našom preklade sa to stráca, v gréčtine je doslova: „Ktorý človek 

z vás majúci 100 oviec ...“) – asi aj kvôli kontextu, ktorý uvádzam vyššie. 

Odlišné je gnostické Tomášovo evanjelium, tam sa hovorí stratenej ovci, ktorá bola naj-

väčšia z nich a pastier, keď ju našiel, jej povedal: Mám ťa radšej ako tých 99.“ – ale to je 

v úplnom rozpore s matúšovským podaním, ktoré zdôrazňuje hodnotu aj toho najmenšieho 

(dieťaťa) pre Božie kráľovstvo. 

 

Podrobnejší výklad teraz neuvádzam, nakoľko ide skutočne o veľmi známe podoben-

stvo... 

 

Možno len pár praktických vecí, trošku odlišných od bežných komentárov: 

To, že pastier necháva 99 v pustatine, neznamená ich vystavenie ohrozeniu, nemusí 

nutne znamenať ani prítomnosť iných pastierov a honelníkov. Tí, ktorí majú ovce (v Ježišovej 

dobe najčastejšie chované zviera – preto im je príbeh úplne prirodzený), vedia, že ovce sú stá-

dovité zviera, len tak sa jedna z nich neodtúla (no stať sa môže), ale najmä v nebezpečenstve 

sa držia pokope. Takže ak ju aj ide hľadať, ostatné sa nemusia roztratiť. 

 


