
Nedeľa po Vstúpení 
16. 5. 2021 

ev. cirk. zbor Rankovce 

Počuj, Hospodine, môj hlas, keď volám,  
    zmiluj sa nado mnou a vyslyš ma! Žalm 27,7 

Drahí naši bratia a sestry, vo chvíli, keď píšem tieto riadky, je práve zverejnený nový covid automat pre 
jednotlivé rezorty podľa okresov. Pre cirkev z neho vyplýva veľa zmien, niektoré vítame, niektoré vítajú iba 
menšie zbory a väčšie sú z toho prekvapené, inými opatreniami sme doslova ohúrení. Zmien je dosť veľa, bu-
deme sa musieť naučiť, ako ich zapojiť do našej praxe. Jedna z najdôležitejších informácií ale je, že v kostole 
sa nás môže zísť až 25, no spolu s evidenciou účastníkov (tak sme to už mali v advente). Novinkou je však po-
vinný test pre tých, ktorí nie sú zaočkovaní ... Budeme očakávať bližšie pokyny. 

Nakoľko sú podľa automatu pre nás veľmi komplikované podmienky pre Večeru Pánovu, túto budeme 
konať až vtedy, keď sa náš okres dostane do úrovne oranžového semaforu. 

Čo to teda pre nás hovorí? Že vás už srdečne pozývame na budúcu nedeľu k oslave nášho Pána prejave-
ného zoslaním Ducha a založením kresťanskej cirkvi. Povolená je obmedzená účasť, preto odporúčame sa 
dopredu prihlásiť u vašich kurátorov, inak do vnútra budú môcť vojsť účastníci iba do naplnenia stanovenia 
kapacity. Bližšie informácie budeme vedieť až na budúci týždeň. Je to náročné na pochopenie. 

Nedeľa po Vstúpení sa v našej cirkvi radí do tzv. svätodušného kruhu (cyklu), v staršej tradícii patrí do 50-
dňového veľkonočného obdobia, ktoré bude vrcholiť na budúcu Svätodušnú nedeľu. Špeciálny názov Exaudi 
vychádza zo starocirkevného úvodu bohoslužby na Žalm 27,7 a v preklade znamená „Odpovedz“. 

Pán Boh má pre nás pripravené veľké veci, ktoré ľudské oko nevídalo a o ktorých ucho neslýchalo. Dbajme 
o to, aby sme ich svojím ľahkovážnym životom neminuli. To je podstatou dnešnej kázne, ktorej som dal názov 
Traja zamrznutí a naša viera. Nech je pre vás povzbudením, no zároveň aj napomenutím k aktívnemu životu 
kresťana.  

 

Povzbudzujeme vás aj  k darcovstvu. Darcovstvo nám pokleslo, no bez neho nedokážeme pokrývať potre-
by života spoločenstva. Prispieť na spoločné dielo možno buď na zborový účet, alebo u našich kurátorov 
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:  

Čuj, Hospodine, náš hlas, keď voláme, zmiluj sa nad nami a vy-

počuj nás, vyučuj nás svojej ceste a veď nás rovným chodníkom. 

Ty vieš, že Tvoji verní často musia prekonávať v tomto živote 

mnohé prekážky a protivenstvá, veď na to nás pripravil aj Tvoj 

Syn a náš Pán Ježiš Kristus. On sľúbil, že nám pošle od Teba 

Ducha pravdy, ktorý bude svedčiť o Ňom, preto Ťa vrúcne pro-

síme, naplň nás tým zasľúbeným Duchom Svätým, aby sme v si-

le Jeho svedectva v každom položení zostali pevní vo viere, že 

Ty si s nami ako milujúci Otec, na veky požehnaný. Amen. 

 

Modlime sa aj: 

- za porozumenie medzi ľuďmi, keď vplyvom pandémie vzrástla neistota a nepokoj 
- za postupné oživenie „zamrznutého“ života cirkvi pri uvoľňovaní opatrení 
- aj za Izrael, kde sa opäť začína bojovať a silnie nestabilita 

 

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  piesní vám  
odporúčame tieto: 
 

 

 

 

 
 

157,162, 158, 163 a 164 

 
 

biblické texty :  

Jer 31,31-34 
1Pt 4,7-11 
J 15,26-16,4 



Ako očakávate zamrznutých, drahí bratia a ses-
try? Tento týždeň sme ich prežili, všetkých troch – 
Pankráca, Serváca aj Bonifáca a ako malý prídavok 
ešte včera Žofiu, o ktorej pranostiky hovoria, že Žo-
fia víno popíja. To znamená, že jej oneskorené 
mrazy vedia narobiť vrásky na čele vinohradní-
kom... 

Správny pestovateľ sa na tieto dni pripraví, ná-
chylné priesady ešte necháva vo vnútri a čaká, až 
prejdú chladné noci – a veru spravidla nič neza-
mešká. 

Ak sa vieme pripraviť v záhradke, snáď sa vie-
me dobre pripraviť aj na časť svojho života, ktorý 
nám stále ešte ostáva pred nami. Celé kresťan-
stvo je o pozeraní sa dopredu, na to, čo nás čaká a 
čo nás nikoho neminie... 

Jeden zo „zamrznutých“, Servác sa tento rok 
zahniezdil do cirkevného sviatku Vstúpenia Pána 
Ježiša Krista. Od štvrtku nám plynie desať dní, v 
ktorých – symbolicky – nebolo Ježiša, ale zatiaľ eš-
te ani nezostúpil svätý Duch. Niektorí ľudia preží-
vajú svoj život akoby v tejto fáze cirkevného roka 
– sú bez Ježiša a do svojho vnútra zatiaľ ani nepri-
jali Svätého Ducha... 

My sa ešte stále nachádzame aj vo veľkonoč-
nom období, stále si pripomíname víťazstvo nášho 
Pána nad smrťou. Veď 50 dní do zoslania Ducha eš-
te stále trvá. Bez Veľkej noci – ak by sme ju nepri-
jímali ako reálnu, skutočnú – by sme aj my boli na 
tom rovnako: Kristus by bol iba postavou z minu-
losti a po Svätom Duchu by sa v našom živote ani 
nechyrovalo. 

V čom by bol náš život iný? V čom je iný život 
mnohých iných ľudí, ktorí sa dnes vedome hlásia k 
životu bez Boha? V mnohých ohľadoch sa ich život 
vôbec nelíši od nášho. Ba dokonca sa im môže vo-
diť aj lepšie, než nám, zbožným. (To je napokon 
pomerne častá boľačka najmä v Starej zmluve – 
napr. Ž 37.) 

Čo bez Boha a bez vzkrieseného Krista nemô-
žeme mať vo svojom živote zodpovedané, je 
napr. otázka o vlastnom odchode z tohto sveta. 
Ateisti sa tejto téme buď vyhýbajú a pritakajú sta-
rovekému Epikurovi (341-270 pr. Kr.), ktorý tvrdil, 
že kým žijeme, tak sa nás smrť netýka a keď zom-
rieme, už sa nás tiež týkať nebude. Tak na čo sa 
ňou vôbec zaoberať? Alebo sa podriaďujú behu 
sveta a tvrdia, že je iba nutným pokračovaním a 
uvoľnením priestoru pre iných, aby aj oni mali kde 
žiť. Že tak, ako každá svieca raz zahorí, tak aj doho-

        Traja zamrznutí a naša viera 
Marek 1,15a: „Ježiš hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie!“ 

rí a niet ani najmenšej nádeje na niečo iné.  

Lenže takéto rozmýšľanie je mimoriadne plytké. 
Podobá sa študentovi na vysokej škole, ktorý počas 
semestra, kým nie sú skúšky, hýri a žúruje, pretože 
skúšky sú ďaleko. Ale keď prídu, je zúfalý a najprav-
depodobnejšie zo školy vypadne, pretože neuspeje. 

Aj náš čas sa blíži, či ho prijímame, alebo sa mu 
zubami-nechtami vyhýbame a radšej naň nemyslí-
me. Ak už nie nikde inde, tak vtedy a tam sa stret-
neme s Božím kráľovstvom, ktoré bolo základným 
posolstvom Pána Ježiša Krista. Mnohí do neho voj-
dú, ale mnohým sa iba mihne pred očami a oni ako 
ten študent-hýrivec, ktorý vyletel z ročníka, tak aj 
oni spadnú kamsi celkom inde. 

Kristus jasne hovoril všetkým, ktorí Ho počúvali, 
že život má pokračovanie aj za jeho časnými hrani-
cami. A ak už nie nijako inak, tak to ukázal práve 
svojím slávnym veľkonočným zmŕtvychvstaním. Ak 
sme aj dosiaľ pochybovali a reči o Božom kráľovstve 
nám išli jedným uchom dnu a druhým von, tu by 
sme mali spozornieť a vidieť, že ten Kristus predsa 
len hovoril pravdu. 

A keď učeníkom sľúbil, že aj potom, keď On odí-
de, tak že sa o nich postará, vidíme, že svoje slovo 
dodržal. Takto o týždeň bude cirkev hovoriť o tom, 
ako Pán Boh roztiahol svoje zachraňujúce ruky na 
celý svet. Pretože Kristus, Mesiáš neostal Kristom, 
Mesiášom iba Izraela, ale všetkých, aj nás, tu, na 
Slovensku. 

Ak Pán Ježiš hneď na začiatku svojho pôsobenia 
začínal svoje posolstvo s oznamom, že sa priblížilo 
Božie kráľovstvo, s Jeho príchodom sa nielen priblí-
žilo, ale aj nastalo.  Ono je tu, medzi nami, v nás, my 
sme jeho súčasťou, ak sme sa len do neho neza-
budli prihlásiť. 

Traja „zamrznutí“, Pankrác, Servác a Bonifác 
s pripojenou vínoberúcou Žofiou sú teda tento rok 
po včerajšku za nami. Čo je mojím želaním pre nás, 
je, aby nik nebol podobne zamrznutý vo svojej vie-
re. Po tom čase, ktorý sme si prežili, keď boli kosto-
ly zatvorené a dosiaľ prijímajú iba obmedzený počet 
návštevníkov, sme námraze ľahostajnosti 
a odvykania boli vystavení všetci. Uvidíme, ako sa 
budeme vracať do našich zhromaždení a ako spo-
ločne znovuoživíme naše spoločenstvo. 

Kráľovstvo Božie prišlo, je tu a my sa snažme, 
robme všetko preto, aby sme boli jeho súčasťou 
a aby sa nám nestalo, že sa nám iba mihne pred 
očami pri našom odchode z tohto sveta. Amen. 
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Modlitba: Milý náš Pane, keď si odchádzal do neba, učeníkom si kázal, aby počkali, kým 
bude poslaný Svätý Duch na zem a potom nech Ním naplnení zanesú Tvoje evanjelium do ce-
lého sveta. Tak sa dostalo aj k nám, všetkými strastiplnými cestami a skrze všetky generácie 
cez našich predkov, starých rodičov, rodičov až k nám. No evanjelium je ušľachtilá, krehká, 
živá rastlina, o ktorú sa treba starať, ktorá v nás nebude nasilu rásť ako nejaká nechcená bu-
rina, ktorej sa nedá zbaviť. Ak sa nebudeme starať o pôdu svojho srdca a neurobíme ju úrod-
nou, ako v tom Tvojom známom podobenstve o štvorakej pôde, veľmi ľahko sa nám môže 
stať, že starosti sveta a klam bohatstva udusia v nás to dobré a my sa ocitneme opäť vo víre 
tohto sveta, ktorý odmieta Tvoje kráľovstvo a stráca svoje spasenie. prosíme, obnovuj v nás 
túžbu po kresťanskom spoločenstve, aby sme vo viere opäť rástli, aby neostávala iba niekde 
primrznutou, z ktorej nemá ako prichádzať jej ovocie. Posväť si nás, aby sme sa každý jeden 
z nás v rámci svojich možností a obdarovaní dokázali pripojiť k obnove života cirkvi a tým aj 
prinášania Tvojho kráľovstva do tohto sveta, medzi našich blížnych! Amen. 

 
myšlienky k nedeli: 
 

Nedeľa Exaudi – v protest prostredí táto nedeľa patrí už do svätodušného kruhu, Krista už 
niet, učeníci čakajú, čo sa bude diať a ako sa naplnia zasľúbenia o sv. Duchu. 
V rím. kat. prostredí ešte pokračuje veľkonočné obdobie, zameriava sa ale tiež na učeníkov, 
ktorí vedomí toho, že smrť je zlomená, v modlitbách očakávajú na svojho Pána. 
 
Lat. názov Exaudi vychádza (trochu nesprávne) z introitu Ž 27,7: „Čuj, Hospodine, môj hlas, 
keď volám, zmiluj sa nado mnou a vyslyš ma!“, v lat.: „audi Domine vocem meam invocantis 
miserere mei et exaudi me“, vo Vulgate je však prvé slovo (hebr. známe š.ma) nesprávne 
preložené „exaudi“ (na zač. verša Ž 27,7, tak ako – správne – na konci). Slovo Exaudi je zlože-
né z dvoch slov: ex  a audi, ex znamená odpoveď na činnosť, audi znamená počúvaj: teda – 
odpovedz. 
 
Po troch nedeliach, ktoré vyzývali ľud k aktivite (jubilate – plesajte, cantate – spievajte, roga-
te – proste) nasleduje výzva k Pánu Bohu – teraz konaj ty: po našom plesaní, spievaní 
a prosení – Ty odpovedz! A Pán Boh odpovie – hneď o týždeň – zoslaním sv. Ducha. 
 
zvolený bibl. text je známy a jednoduchý 


