Modlitebný týždeň v ECAV Púchov 23.1 – 28.1.2017

V týždni po tretej nedeli po Zjavení sa koncom januára tohto roku v púchovskom
evanjelickom zbore opäť konal týždeň modlitieb. Už tradične sa v týchto týždňoch modlitieb
stretávajú dve kresťanské rodiny. Rodina katolíkov a rodina evanjelikov na spoločných
ekumenických stretnutiach za jednotu kresťanstva, aby tak každoročne uskutočnili test lásky
medzi kresťanmi.
V utorok sa tieto dve kresťanské rodiny stretli najskôr v evanjelickom chráme Božom.
V naplnenom chráme privítali prítomní medzi sebou okrem domácej sestry farárky Mgr.
Lenky Rišiaňovej aj Mons. Michala Kebluška a pána kaplána Jozefa Šimúna za katolícku
farnosť. Táto ekumenická pobožnosť po privítaní začala symbolickou piesňou z evanjelického
spevníka č 568 „ Aj keď sme v mnohom rozdelení, my, ktorí v Krista veríme, no môžeme byť
zjednotení ...“ Potom pán kaplán Jozef Šimún prečítal Slovo Božie z Jánovho evanjelia z 13
kapitoly 34 – 35 verš. Na základe tohto prečítaného Slova sa prihovoril Mons. Michal
Keblúšek, ktorý pripomenul slová Pána Ježiša z Jánovho evanjelia: „Nové prikázanie vám
dávam, aby ste sa vzájomne milovali....“ a zdôraznil, aby sme sa mali radi aj my kresťania
v našom meste ako dve rodiny a vzájomne sa zbližovali.
Po ďalšej piesni z ES sa prihovorila sestra farárka Mgr Lenka Rišiaňová textom
z evanjelia Matúša 19 kapt. Na základe tohto textu hovorila o Božom požehnaní, čo znamená
Božiu ochranu, tak ako to máme uvedené v Žalme 121. Hospodin nás bude chrániť nech sme
kdekoľvek,
ak
sa
ho
budeme
pridŕžať
a budeme
Mu
dôverovať.
Spoločne sme sa potom modlili modlitbu Otče náš...
Po piesni Chvála Tebe Bože náš... , záverečnom slove a znaku pokoja sa prvé spoločné
ekumenické stretnutie skončilo.
V stredu podvečer bolo druhé ekumenické stretnutie v katolíckom chráme. Otvoril ho
Mons. Michal Keblušek Po dvoch piesňach z katolíckeho spevníka a modlitbách sa
prihovorila sestra farárka Mgr Lenka Rišiaňová na základe textu z evanjelia Jána
3/16.Pripomenulaa, že každý z nás má v srdci túžbu po domove, v ktorom žijú naši blízki a sú
súčasťou nášho života. Naším domovom určitým spôsobom sú aj naše chrámy, do ktorých
prichádzame a čerpáme potešenie, stíšenie a životnú silu pre naše zápasy. Okrem týchto
domovov máme ešte jeden domov - v nebesiach. Ten pripravil Ježiš Kristus všetkým tým,
ktorí v Neho veria a Ho nasledujú. Zdôraznila, že aj dnes sme sa stretli v tomto chráme ako
kresťania, ktorých zjednocuje náš Pán. Ježiš Kristus nás spája, obe kresťanské rodiny vierou
v Trojjediného Pána Boha.
Mons. Michal Keblušek sa prihovoril na základe textu z evanjelia Matúša 5. kapitole 13. 14. verš, keď nám pripomenul, že máme byť tak ako Jeho učeníci soľou zeme a svetlom
sveta. Poznamenal, že keď vidíme okolo seba málo lásky, o to viac ju máme siať. To je
poslanie našich dvoch kresťanských rodín aj v našom meste.
Okrem týchto dvoch stretnutí sa členovia nášho zboru v ostatné dni týždňa stretli
v zborovom dome pri spoločných modlitbách a a výkladoch Slova Božieho.
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