
Pondelok 16. októbra 2017 

105. výročie narodenia Jána Michalka 

Piesne: ES č. 365, 343 

Text: Ž 105, 1 – 5 

„Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno! Hlásajte Jeho skutky medzi národmi!“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Tohto roku slávime 500. výročie reformácie cirkvi. Dnes si pripomíname aj 105. výročie 

narodenia generálneho biskupa a nášho rodáka z Važca – Jána Michalka. Je tu teda viac 

dôvodov na oslavu Boha, na vďaku Jemu za požehnanie pre cirkev. Chceme a máme mu za čo 

ďakovať – za Jeho vedenie a nekonečné dobrodenia pre svoj ľud Boží, cirkev Kristovu vo 

svete. Chceme Mu svoju vďaku vyjadriť vrúcnou modlitbou i svojím pevným životným 

postojom veriaceho kresťana. Kiež nás v tom Duch Svätý podrží a posilňuje. Dnešný úsek 

Božieho slova má v evanjelickom preklade nadpis, ktorý nás vyzýva chváliť Boha a Jeho 

skutky v dejinách vyvoleného národa Izraela. A podobne môžeme a máme oslavovať 

Hospodina v dejinách národov a cirkvi Pánovej na celej zemi. Veď je za čo! Boh koná svoje 

veľké a nekonečné skutky – v cirkvi posiela ľudí a vzbudzuje si strážcov na svojich hradbách 

Sionu. Tiež by sme vedeli rozprávať, každý osobne, ako nás vytrhol a vytrháva v našich 

vlastných životoch. A takto sa to deje v celých dejinách neustále. Boh je vyvýšený Pán a koná 

svoje skutky lásky a milosti pre svoj ľud. Teda aj dnes, práve teraz – či je ráno, alebo večer, 

konajme podľa Jeho slova: modlime sa a vyznávajme Božie skutky v dejinách, ďakujme 

Hospodinovi a oslavujme Ho za konanie, osobnosti aj dobrodenia pre našu cirkev rovnako, 

ako nás vyzýva žalmista: „Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno! Hlásajte Jeho skutky 

medzi národmi! Spievajte a hrajte Mu! Rozprávajte o všetkých Jeho divných skutkoch! 

Chváľte sa Jeho svätým menom! Nech sa raduje srdce tých, čo Hospodina hľadajú! Dopytujte 

sa na Hospodina a na Jeho silu, hľadajte ustavične Jeho tvár! Spomínajte na Jeho divné 

skutky, ktoré robil, na znamenie a súdy Jeho úst...“ Amen. 

 

Modlitba:  

Otče náš nebeský, ktorý nás vedieš a neustále nad nami bdieš! Prichádzame k Tebe v tejto 

vzácnej chvíľke modlitby. Chválime Ťa a oslavujeme za to, že sa staráš o nás aj o celú našu 

cirkev. Posielal si nám a posielaš osobnosti viery, ako je reformátor Dr. Martin Luther či aj 

náš generálny biskup Ján Michalko, ktorého si dnes pripomíname. Aj vďaka nim a ich dielu 

môžeme byť tam, kde sme, teda pri Tebe, Bože, a v správnom chápaní Tvojich Písem. Nauč 

nás, prosíme, vždy, v každom čase a na každom mieste, kde budeme od Teba vyslaní 

a postavení, dôverovať Tvojej starostlivosti o nás aj o Tvoju cirkev v tomto svete, kde ju 

nepremôžu ani brány pekelné. Ďakujeme Ti, že nás vypočúvaš, a to skrze nášho Pána Ježiša 

Krista. Amen. 

 

Mgr. Jaroslav Otepka, zborový farár v CZ ECAV Važec 


