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Kázeň na Nový rok Pána 2021 

 

Suspírium: 

Na prahu nového roku / k Tebe, Bože, prosby vysielame,/ k Tebe obraciame zraky 

svoje, / k Tebe o záštitu  dnes sa utiekame. Amen.  
 

Kázňový text: Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa 

nekončí; obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť.  Hospodin je môj údel, 

vraví moja duša, preto budem očakávať na Neho.  Dobrý je Hospodin voči tomu, 

kto dúfa v Neho, voči duši, ktorá Ho hľadá.  Dobre je mlčky očakávať na pomoc 

Hospodinovu. (Plač Jeremiáša 3, 22 – 26)  
 

Milí bratia a milé sestry vo viere! 
Dožili sme sa nového roka z Božej milosti. V bránach nového roka hodnotíme rok, 

ktorý je za nami. Napriek všetkému, čo sme v ňom pre celosvetovú pandémiu zažili, 
ďakujeme Pánu Bohu za Jeho lásku a vernosť v Ježišovi Kristovi. Znamením Božej 
lásky k nám, hriešnym ľuďom, nie sú iba jasličky v Betleheme, Golgotský kríž a 

Kristov prázdny hrob, ale aj prvý deň nového roka a vlastne každý jeden nový deň 
nášho života.  

Je za nami ťažký rok. Epidémia globálnych rozmerov zasiahla každého, niekoho viac, 
iného menej. Zaťažkávajúcou skúškou boli osobitne posledné dni minulého roka a aj 
prvé dni tohto nového roka, keď sa opatrenia sprísnili a brány kostolov sa opäť 

zatvorili. Aj keď už vynájdená vakcína a začalo sa s očkovaním, prvé dni nového roka 
sú sprevádzané pocitmi neistoty a strachu z budúcnosti. Pri pohľade dopredu sa nás 

zmocňujú podobné pocity ako Izraelitov v zajatí po tom, ako Boh na nich dopustil 
zničenie mesta Jeruzalema a chrámu, zánik kráľovstva a babylonské zajatie. Ani po 
národnej katastrofe však prorok neprestal dôverovať Bohu a oslavoval Pána Boha za 

Jeho nekonečné milosrdenstvo: Hospodinove skutky lásky neprestávajú... Tieto 
prorocké slová platia aj dnes pre nás. Toho dôkazom je aj Nový rok, ktorého sme sa z 

Božej nezaslúženej odpúšťajúcej lásky my, hriešni ľudia, dožili.  
 
 

 
 

 
1. Prorok veril, že aj keď Boh dopustil na svoj ľud ťažké skúšky v podobe zničenia 
chrámu, zániku bohoslužobných obradov či odvlečenia do babylonského zajatia, Boh 

neprestal milovať svoj ľud a sa nad ním zmilúvať. Aj keď cez slzy (v kajúcej modlitbe 
– v žalospeve) prorok oslavoval Božiu lásku  a vernosť: veľká je Tvoja vernosť. 

Slovo „vernosť“ v hebrejčine je odvodené od toho istého slova ako slovo „amen“, 
ktorým končíme modlitbu a ktoré v preklade znamená: Nech sa tak stane. Tým 
vyjadrujeme presvedčenie, že naše modlitby nehovoríme len tak do vetra, ale že ich 

Boh isto iste vypočuje. Tak nás o tom uisťuje aj Pán Ježiš: „Proste a dostanete... 
každý, kto prosí, dostane...“ (Mt 7, 7 – 8) Pán Boh verný, istý a pravdivý vo svojich 

sľuboch. To len my ľudia vyslovujeme prázdne sľuby. Koľko prázdnych sľubov a 
predsavzatí zostalo nesplnených v roku predchádzajúcom. Koľko prázdnych sľubov 
bude vyslovených aj na prahu tohto nového roka?! 

Boh a Jeho slovo, Jeho zasľúbenia sú však pravdivé a vždy sa uskutočnia, ako to 
dokazujú dejiny izraelského národa. Napriek nevere izraelského národa Pán Boh 

zostal verný zmluve, ktorú s ním uzavrel na Sínaji a svoj pokorený ľud nakoniec 

Pán Boh obnovil svoju lásku a vernosť pri nás. V novom roku  

1. obnovme svoju vieru v Neho  

2. a v Ňom zložme svoju nádej.   
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vyslobodil zo zajatia, takže opäť zaujali krajinu, ktorú Boh zasľúbil ich praotcom. Pán 
Boh dokonca vyplnil svoje sľuby ešte veľkolepejším spôsobom, ktoré prevyšujú 

ľudské očakávania, keď poslal na svet svojho Syna Ježiša Krista a v Ňom rozšíril 
naplnenie svojich zasľúbení na celý svet. Krv Pána Ježiša vyliata na Golgotskom kríži 

je krvou novej zmluvy, v ktorej aj my máme odpustenie našich hriechov a nový večný 
život z Božej moci. Ako sme sa uisťovali aj v posledný deň starého roka slovami 
apoštola Pavla: Nič nás nemôže odlúčiť od Božej lásky (por. R 8, 39). To však 

neznamená, že v novom roku nás milovaných a vyvolených Božích Pán Boh ušetrí od 
kritických situácií, že v novom roku nebudeme mať nijaké starosti, trápenia, že nás 

nepostihnú nijaké straty  apod. Ale aj keby Pán Boh dopustil na nás kritické situácie, 
pre Ježiša Krista si môžeme byť istí Jeho láskou, Jeho zachraňujúcou blízkosťou a 
pomocou aj v tomto novom roku. 

 
2. Do nového roka vstupujeme s rôznymi očakávaniami, plánmi, predsavzatiami... 

Nespoliehajme sa však na seba, na svoje schopnosti a sily ani na veci, ktoré nás 
obklopujú, ale všetku svoju nádej a očakávanie vložme do Božích rúk. Od Pána Boha 
očakávajme všetko dobré, čo si želáme: zdravie, šťastie, lásku, pokoj apod. Spolu 

s prorokom aj my vyznávajme: Môj podiel (alebo údel) je Hospodin.  – Toto vyznanie 
bolo pôvodne vyznaním kňazov z kmeňa Lévi v Izraeli, ktorí v zasľúbenej krajine 

nedostali nijaké územie do vlastníctva, lebo ich dedičným podielom  a pokladom mal 
byť Pán Boh sám. To vyznanie kňazov: „Hospodin je môj podiel“ alebo údel sa 
neskôr stalo vyznaním celého izraelského národa. Pravdivosť tohto vyznania a sila 

tejto nádeje v Bohu sa ukázala práve po národnej katastrofe, keď príslušníci Božieho 
ľudu Izraela prišli o všetko, o majetok, o krajiny, boli donútení žiť v cudzine vo 

vyhnanstve. Keď prišli o všetko, vyšlo najavo, že Hospodin a Jeho Slovo je tým 
najväčším pokladom ich srdca, o ktorý ich nikto a nič nemôže pripraviť.   
Keď počujeme slovo „podiel“, vynorí sa nám scéna z Betánie, ako Mária sedí pri 

nohách Pána Ježiša a ako Pán Ježiš ustarostenej a znepokojenej Marte hovorí, že 
„Mária si vyvolila dobrý podiel, a ten jej nebude odňatý“ (L 10, 42). – Je tu nový rok 

a s ním aj nová príležitosť vyvoliť si podiel, ktorý nemôže byť odňatý ani nám: V 
novom roku máme nové príležitosti pestovať  spoločenstvo s Bohom v cirkvi skrze 
Božie Slovo a sviatosti. Svoje želania a očakávania máme stavať do svetla Božieho 

Slova. Na modlitbách skúmajme Božie plány s nami v tomto novom roku a 
podriaďujem im naše ľudské plány a túžby často sebecké.  Vo všetkom sa 

podriaďujme Božej vôli, nielen v dobrom, ale aj v ťažkostiach. Ako je napísané:  
Dobrý je Hospodin voči duši, ktorá ho hľadá. Dobre je mlčky očakávať na 

Hospodinovu pomoc. „Mlčky“, to neznamená, že potichu a bez slov, ale pokorne, 

odovzdaný do Božej vôle, bez pochybovania a reptania. Ak Pán Boh bude naším 
údelom v tomto časnom živote, bude Ním aj vo večnosti, ako nám On zasľúbil: „Kde 

je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce“ (Mt 6, 21). 
 
Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!  

Vstúpili sme do „nového“ roka, v ktorom Pán Boh  opäť obnovil svoju lásku 
a vernosť k nám, aj keď sme si to my, hriešni ľudia, nezaslúžili. Keď Pán Boh v 

novom roku opäť obnovil svoju lásku a vernosť, prosme Ho o milosť, aby sa obnovila 
naša viera  v Neho a všetky svoje očakávania s dôverou vložme do Jeho rúk v nádeji, 
že pre Ježiša Krista sa bude ďalej zmilúvať nad nami a splní pri nás prorocké 

zasľúbenie: Dobrý je Hospodin voči tomu, kto dúfa v Neho, voči duši, ktorá ho 

hľadá!  
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Nech Vás milosrdný a verný Boh v tomto roku požehná všetkým, čo potrebujete pre 
svoje časné i večné dobro! Amen.  

 
Modlitba:  V bránach nového roka prichádzame k Tebe milosrdný a verný Bože náš, 

aby sme sa Ti poďakovali za Tvoje láskavé vedenie  a pomoc v minulom roku. 
Požehnal si nám v ňom všetko, čo sme potrebovali k životu časnému i večnému. Aj 
keď sme prežili ťažký rok, netrestal si nás viac než sme mohli uniesť. Uprostred 

životných skúšok sme sa mohli opäť presvedčiť o Tvojom nekonečnom milosrdenstve 
a vernosti k nám hriešnym. Ďakujeme za Tvoju milosť, že Tvoju lásku a vernosť 

môžeme prežívať aj v prvé dni nového roka, keď si nám poprial doň vstúpiť. - - - 
Bože, keď Ty si verný k nám, aj my chceme preukazovať vernosť Tebe. U Teba 
hľadáme naplnenie našich túžob a očakávaní. V Tvojom Slove  hľadáme usmernenie 

a radu v živote. Na Teba sa spoliehame pri uskutočňovaní našich plánov v rodine, v 
práci, v službe cirkvi. Tvoju vôľu chceme na prvom mieste hľadať. Ty buď naším 

najväčším pokladom a túžbou srdca, aby sme sa vo všetko podriaďovali Tvojej vôli  v 
tomto novom roku, nielen v dobrom, ale aj v zlom, vo viere, že milujúcim Teba 
všetky veci slúžia na dobré. 

Prosíme, priznaj sa k týmto našim novoročným sľubom a predsavzatiam. Pri ich 
uskutočňovaní nám pomáhaj Ty sám Duchom Svätým. V mene Pána Ježiša Krista. 

Amen.  
 


