
(modlitbu môžete prečítať spoločne nahlas, alebo každý potichu, alebo nahlas jeden z vás)

Opäť končí ďalší rok. Ďakujeme za to, že si nás ním vytrvalo
sprevádzal. Za to, že aj vo všetkých neistotách, strachoch 

a zmätkoch sme sa mohli spoľahnúť, že nás napriek všetkému
vedieš a chrániš naše duše. Zažili sme ale aj mnohé pekné a nádejné

chvíle. Ďakujeme za Tvoju milosť, ktorá nám ukazuje v čom je
skutočný zmysel nášho bytia. Vďaka nej sa môžeme stávať

múdrejšími a zodpovednejšími ľuďmi. 
Ďakujeme za všetkých ľudí, ktorí nám vošli do cesty života. 

Za tých, s ktorými sme vedeli nájsť spoločnú reč, aj za tých, ktorých
prítomnosť bola skúškou nášho charakteru a trpezlivosti.

Uvedomujeme si, že iní to mali s nami podobne. Prosíme so všetkým
tým, čo je ukryté v našich myšlienkach, pomôž nám nájsť v Tvojom

slove odvahu a povzbuď nás ku láske a úcte. Aby sme mohli do
Tvojich rúk vložiť aj seba samých, takých akí sme boli. Aby sme

vnímali Tvoju lásku voči nám a nabrali tak novú odvahu vkročiť do
ďalšieho roka s istotou, že nech sa udeje čokoľvek, Tvoje náručie je

pre nás otvorené. Amen.

KRÁTKA BOHOSLUŽBA 
PRE JEDNOTLIVCA 

ALEBO MALÚ SKUPINU (RODINU)

 BOHOSLUŽBA
DO DOMÁCNOSTI

NA STARÝ ROK

VSTUP
Darujte si chvíľku času. Zapáľte sviečku a sadnite si k stolu. Ak bohoslužbu robíte v
spoločenstve rodiny, dohodnite sa, kto bude čítať ktorú časť bohoslužby. Ak neviete
piesne spievať, tak si môžete nahlas prečítať ich text, alebo ich nájdete nahrané na

odkazoch uvedených pri piesňach.

VSTUPNÁ MODLITBA



PIESEŇ (EVANJELICKÝ SPEVNÍK Č. 64)
https://youtu.be/BZj5biImVHo

1.      
Až podnes nám pomáhal Hospodin, Kráľ večný, preto k nebies
výšinám nesie sa spev vďačný, odkiaľ pomoc prichádza istá v

každej dobe. Tam vždy duša nachádza novú silu v mdlobe.

2.      
Dosiaľ je otvorená ruka Hospodina, On je darcom spasenia skrze

svojho Syna. Ako by nám nedoprial k životu, čo treba, svojim
deťom nepodal dobrý Otec chleba.

3.      
Pomáhal nám doteraz, pomôže aj ďalej, v Neho zložme v každý čas

svoju pevnú nádej. Vie, čo potrebujeme prv, než Ho prosíme a
mnoho dostaneme, hoci nehodní sme.

ČÍTANIE Z BIBLIE

2. Mojžišova 13. kapitola

 Keď odišli zo Sukkótu, utáborili sa v Etáme, na okraji púšte.
Hospodin ich však predchádzal a ukazoval im cestu vo dne
oblačným stĺpom  a v noci stĺpom ohnivým, aby im svietil, 

takže mohli putovať dňom i nocou. 
Oblačný stĺp sa nevzdialil od ľudu vo dne 

ani ohnivý stĺp v noci.



VÝKLAD TEXTU
Izraelský národ odchádza z otroctva. Už takmer ani neverili, že by sa to
niekedy mohlo skončiť. A predsa sa to stalo. Sú na hranici medzi tým, čo
bolo a tým čo bude. Tábor rozložený na okraji púšte. Odchádzajúci rok
to v niečom pripomína. Nie sme síce otroci, ktorí utekajú zo zajatia; ale
minulý rok sme prežili ako spoločnosť, aj ako jednotlivci mnoho
ťažkých chvíľ. Viac obmedzení, ako by sme si mysleli. Nemohli sme žiť
tak, ako sme boli zvyknutí. V mnohých situáciách sme zažívali neistotu,
strach, hnev a frustráciu. A potom zase nádej a radosť a uvedomenie si
toho, čo je skutočne podstatné. Dnes - tak ako Izraelci - stojíme akoby
na hranici medzi tým, čo bolo a tým čo bude. Čo nás v takej situácii
môže povzbudiť? Kde nabrať odvahu a silu zostávať ľuďmi na Boží
obraz? Ako to všetko vydržať - a prečo zostať v tom všetkom človekom,
ktorý žije s nádejou. Človekom, ktorý je láskavý, trpezlivý, milosrdný,
odpúšťajúci - a zvlášť zoči-voči všetkému, čo sa deje?!
Text pripomína, že na našich cestách nejdeme sami. Boh zostáva
prítomný. Izraelci mali ako sprievod k dispozícii vo dne oblačný stĺp a v
noci ohnivý. Zažívali, že hoci v podobe, ktorá bola mimo ich predstavu,
predsa nekráčali sami. Nemuseli si istotu tvoriť klopkaním na zuby, ani
na drevo - videli, že Božia prítomnosť ich chráni. Oblačný stĺp 
 pripomína, že Boh nie je bytosť z nášho sveta. Nedá sa nedá presne
definovať, ani chytiť do rúk. Ale dá sa v ňom ukryť. Symbolizuje miesto
a čas pre rozhovor s Bohom. Priestor, kde je možné sa uchýliť a
načerpať novú silu a odvahu k ceste.  A v noci, vo chvíľach, kedy im
cestu zastrela temnota a oni zostávali napospas svojim strachom a
hrôzam nepoznaného a tmy sa objavoval plameň, ktorý ich chránil pred
nebezpečenstvom. Ani my nekráčame sami. Nie vždy vieme alebo
chceme Božiu prítomnosť vnímať.  Ale napriek tomu je tu. Aj my máme
k dispozícii oblak  možno oblak Božieho slova a našich modlitieb. A
plameň skúsenosti, ktorý nám pripomína, že hoci cesta k cieľu vedie
púšťou, je Láska našim sprievodcom.
Pred nami je ďalší rok. Priveľa myšlienok, strachov a nádejí. Možno sa
bojíme. Možno sa hneváme. Možno by sme chceli, aby to bolo celé inak.
Božie slovo nám však hovorí, že na to, aby sme cestu zvládli musíme
pozrieť ďalej. Že pohľad k cieľu nám vytvorí zdroj pre odvahu a pre
nádej. Pre Izraelský národ bola cieľom zasľúbená zem. Miesto, kde
konečne budú môcť byť sami sebou. Kde budú slobodní. Pre nás je
cieľom byť človekom, ktorý žije v láske a s úctou voči všetkým ľuďom aj
prírode. Človekom, ktorý je zodpovedný a milosrdný. Človek, ktorý aj
keď sa obáva, strach ho už nemôže zničiť. Človekom, ktorý sa zmenený
Božou láskou a tak odvážne a zodpovedne kráča ďalej.



REFLEXIA
Ak chcete, môžete sa spolu porozprávať, alebo popremýšľať nad
tým, akými ľuďmi ste boli tento rok. Ako ste žili a sa rozhodovali.

Môžete premýšľať a rozprávať o tom, čo potrebujete, 
aby ste zvládli ďalšie dni.

PIESEŇ (EVANJELICKÝ SPEVNÍK Č. 355)
https://youtu.be/oaF70PUNPf0

1.      
Oslavuj Pána, veď celý svet spravuje slávne, na orlích

krídlach ťa nesie, ochraňuje verne. Až doposiaľ mnoho
dobrého ti dal, či si to necítil zjavne? 

2.      
 Oslavuj Pána, všemocného Vládcu a Kráľa, nech Mu znie

chválospev, akým Ho anjeli slávia! Piesňou a hrou, harfami
aj citarou hlásajme: Buď Bohu chvála! 

3.
Oslavuj Pána, veď život i zdravie ti dáva, silu ti vlieva a v

priazni svojej zachováva. Aj v kríži On počul, utíšil tvoj ston,
pod krídla si ťa ukrýva.

4.
Oslavuj Pána, zo všetkých síl chválu Mu vzdávaj. Všetko, čo
jestvuje, smelo k Nemu sa priznávaj! Svetlom je v tmách a

nádejou v úzkostiach. Velebiť Ho neprestávaj!



 MODLITBA
 Milostivý Bože, sme Tvojim stvorením.  Obdar nás odvahou, aby sme boli

schopní vnímať, rozpoznať  a akceptovať Tvoju vôľu o našich životoch. 
Prosíme, zmiluj sa nad nami.

Prosíme za všetkých chorých, smutných a bezmocných; za osamelých 
a stratených; za tých, ktorí strácajú silu a nádej. Privádzaj nás jedných k

druhým, aby sme dokázali vnímať, že sme všetci Tvoji. Prosíme za tých, ktorí
zlyhali v láske a ich životy sú naplnené strachom, pýchou, zlobou 

a nenávisťou. Prosíme za tých, ktorí sú zničení cudzou alebo vlastnou
tvrdosťou srdca. Tvoj Duch má moc zmeniť aj to, čo je z nášho ľudského

pohľadu nezmeniteľné.
Prosíme, zmiluj sa nad nami.

Prosíme za tých, ktorí objavujú svoju cestu životom, ktorí hľadajú sami seba.
Sprevádzaj ich Tvojim Duchom, aby sa nestratili v ponuke tohto sveta.

Ďakujeme za tých, ktorí sú zdraví šťastní a milovaní. Za našich blízkych, za
rodičov a deti a starých rodičov. Za priateľov, aj za nepriateľov. Prosíme za

vzťahy v rodinách - aby boli budované na pevnom základe lásky a aby neboli iba
obchodom a využívaním. Prosíme ale za všetkých, ktorí žijú vo vzťahoch, v

ktorých zažívajú utrpenie a strach. Ukáž nám, ako je možné im pomôcť.
Prosíme, zmiluj sa nad nami.

Prosíme za ľudí, ktorí sú postihnutí pandémiou. Za tých, ktorí prišli o živo-
bytie, aj za zdravotníkov, ktorí zápasia o životy a zdravie nás všetkých.
Prosíme o Tvoju múdrosť pre vládu, aby s pokojom hľadali možnosti 

k pomoci.
Prosíme za deti a učiteľov, za mladých aj za starých. Za tých, ktorí prichádzajú

na svet, aj za tých, ktorí z neho odchádzajú. 
Prosíme, zmiluj sa nad nami.

Ďakujeme za prírodu a prosíme pomôž nám, aby sme ju neničili, ale chránili. 
Ďakujeme a prosíme za náš duchovný domov -  za cirkev. Za jej predstavite-

ľov aj členov. Prosíme za to, aby sme vedeli vnímať jej ponuku a aby nám
hodnoverne prezentovala cestu k Tebe.

Pane, ďakujeme za naše životy. Za dary, ktorými si naplnil naše životy.
Ďakujeme za to, že ani v ťažkých chvíľach nás neopúšťaš. 

Je ešte mnoho toho, čo je ukryté v našich myšlienkach. Všetky naše otázky aj
nádeje vkladáme do týchto slov:

Otče náš, ktorý si v nebesiach, 
Posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v
nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť

nám naše viny tak, ako aj my odpúšťame našim vinníkom. A preveď
nás cez pokušenia a zbav nás Zlého, Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i

sláva na veky. Amen



Prejdime do ďalšieho roku pod Božím požehnaním:

Pane požehnaj a chráň nás!

Pane nech Tvoja tvár žiari cez naše dni 
a nech vnímame Tvoju milosť!

Pane obráť svoju tvár k nám 
a daruj nám Tvoj pokoj! 

Amen

POŽEHNANIE

CIRKEVNÝ ZBOR ECAV NA SLOVENSKU MODRA
www.modra.ecav.sk


