
Misijná nedeľa  

 

7. január 2018 – 1. nedeľa po Zjavení 

 
1. nedeľu po Zjavení už tradične venujeme misii. V ostatných rokoch zvlášť rezonuje 

otázka tej zahraničnej misie. Vysielanie misionárov do zahraničia pritom nie je jediný 

spôsob, ako pomôcť šíreniu evanjelia vo svete. Naša cirkev sa chce ubrať touto cestou, 

preto v roku 2017 pripravila a cirkevným zborom ECAV na Slovensku ponúkla projekt 

Otvorené srdce pre Afriku. 

Prostredníctvom tohto projektu sa každý zbor či jednotlivec môžu stať podporovateľmi 

štúdia afrických detí v Tanzánii či v Kamerune. V Afrike si mnoho rodín školu nemôže 

dovoliť, a tak deti ostávajú bez základného vzdelania. Projekt Otvorené srdce pre Afriku 

je podobný mnohým projektom, v ktorých môžete podporovať, či si dokonca priamo 

adoptovať dieťa v Afrike. Je však iný v tom, že cieľom jeho podpory sú evanjelické 

cirkvi a evanjelické školy v Afrike, teda podporené deti budú navštevovať evanjelickú 

školu, kde sa im dostane nielen základné vzdelanie, ale pritom sa oboznámia aj so 

zvesťou evanjelia o zachraňujúcej Božej milosti.  

Aj v minulosti misionári okrem evanjelia často učili svojich poslucháčov aj iným 

zručnostiam a tak i teraz je misia spojená so vzdelaním a my, členovia Evanjelickej 

cirkvi a. v. na Slovensku,  máme možnosť zapojiť sa do takejto misie až do októbra 

2018.  

 

Nedeľa misie je ideálnou príležitosťou na pripomenutie tohto projektu. I v samotnej kázni 

možno napríklad na texte Mt 28, 20 poukázať na spojenie misie a vzdelávania a motivovať 

členov zboru k podpore afrických detí. 

 

1. Predspev „Ó, Ježiši“ 

2. Pieseň ES č. 32 

3. Sláva 

4. Pozdrav 

5. Kolekta 

Všemohúci a láskavý náš nebeský Otče, skláňame sa v úcte a bázni pred Tvojou láskou 

a dobrotivosťou, / ktorá preniká do našej časnosti a prejavuje sa v našom každodennom 

živote, nadovšetko však sa dokázala v Tvojom Synovi Ježišovi Kristovi. // Ďakujeme Ti za 

to, že v Ňom si nám daroval novú nádej, ba istotu života a že skrze Neho smieme byť 

ospravedlnení a povolaní k večnému životu, / ktorý nám nedávaš za naše zásluhy, ale 

z milosti, ktorá presahuje ľudské chápanie i snaženie. // Prosíme Ťa pokorne, rozhojni 

radosť v našich srdciach, aby sme o tejto Tvojej láske slovom i skutkom svedčili a stali sa 

tak šíriteľmi evanjelia, / aby tak i skrze nás zvesť o Tebe a Tvojej láske znela svetom na 

slávu Tvojho mena, vyvýšeného a osláveného na veky vekov. // 

  

6. Epištola: Žid 13, 20 − 21 (text Starej zmluvy: Joz 24, 19 − 24)  



7. Pieseň ES č. 549 

8. Evanjelium: Mk 16, 15  

9. Pieseň ES č. 35 

10. Kázeň s dôrazom na misijnú službu (napr. Iz 61; Iz 62, 7 − 8; Joz 24, 19 − 24; Ž 105, 1 

− 3; Mt 5, 13 − 16; Jk 1, 22 alebo iné) 

11. Modlitba, Otčenáš, požehnanie 

12. Vnútromisijná vložka (spevokol, deti, mládež alebo podobne) 

13. Predstavenie projektu Otvorené srdce pre Afriku + oznamy 

14. Pieseň ES č. 648  

15. Antifóna č. 52:  

      Buďme činiteľmi slova. Haleluja. 

      A nie len poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. 

 

16. Kolekta 

 

Všemohúci a dobrotivý náš Pane a Spasiteľu, Ježiši Kriste, / ktorý nás povolávaš 

k nasledovaniu Tvojho života a vydávaniu svedectva o Tebe a Tvojej láske, // prosíme Ťa, 

posilni nás svojím Svätým Duchom, aby sme nehľadeli na svoje pohodlie, ale na Teba, 

ktorý si sa pre nás obetoval a voláš nás k službe svedectva a lásky, / ktorú máme konať 

každodenne slovom zvesti a potešenia i skutkom štedrosti a milosrdenstva. // Rozhorli nás 

k tejto službe, aby sme, radostne ju konajúc pre dobro iných a na slávu Tvojho mena vždy 

vedeli, že sme iba Tvojimi nehodnými služobníkmi, / ktorých dnes posielaš do služby 

a zajtra očakávaš vo svojom kráľovstve, kde budeš so svojimi vernými hodovať na veky 

vekov. // 

 

17. Áronovské požehnanie 

18. Pieseň ES č. 648 

19. Záver s podaním rúk 

 


