
                       Domáca pobožnosť na 1. nedeľu po Veľkej noci (19. apríl 2020) 

1. Úvod 
                             V mene Boha  Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

2. Odriekanie 10 Božích prikázaní: 

 Milí domáci, aby sme si všetci  pripomenuli Boží zákon, odriekajme spoločne desať Božích 
        prikázaní:  Ja som Hospodin, tvoj Boh ...  

3. Pieseň ES 145 

4. Vypočujme si  spoločne  slová epištoly a aj evanjelia, ako ich máme napísané v Prvom liste Petra 1,3-9 
    a v Evanjeliu podľa Jána 20,24-29: 

1Pt1,3-9:  „Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych  
                 znovuzrodil pre živú nádej: k neporušiteľnému, nepoškvrnenému a nevädnúcemu dedičstvu, odloženému v nebesiach vám, ktorých  
                 moc Božia zachováva vieru na spasenie pripravené zjaviť sa v poslednom čase. Veseľte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na  
                 krátky čas aj rmútite pre rozličné pokúšania, aby vaša skúšaná viera, omnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom preskúšané zlato, bola  
                vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Nevideli ste Ho, a milujete Ho; ani teraz Ho nevidíte, a veríte v Neho a radujete 
                sa nevýslovnou  radosťou  plnou slávy, dosahujúc cieľ svojej viery, spasenie duší .“ 
J20,24-29: „Tu však Tomáš, jeden z dvanástich, prímenom  Dvojča, nebol s nimi, keď Ježiš prišiel. Povedali mu teda ostatní učeníci: Videli sme 
                  Pána! Ale on im odpovedal: Ak neuvidím stopy klincov v Jeho rukách a nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli, a ruku Mu  
                  nevložím do boku, vôbec neuverím. Po ôsmich dňoch zase boli Jeho učeníci dnu; aj Tomáš bol s nimi. A prišiel Ježiš, hoci dvere boli  
                  zatvorené, a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! Potom hovorí Tomášovi. Daj sem prst a pozri sa na moje ruky; daj  
                  sem ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš Mu povedal: Pán môj a Boh môj! A Ježiš mu riekol: Pretože  
                 si ma videl , uveril si; blahoslavení, ktorí nevideli, a predsa uverili.“                                                                                   AMEN. 

5. Na znak toho, že sme vierou prijali počuté slová epištoly aj evanjelia, vyznajme spoločne vieru 
     v trojjediného Pána Boha slovami Apoštolského vyznania: 
                                                     Verím v Boha Otca všemohúceho... 
6. Pieseň ES 631 

7. Zamyslenie nad Božím slovom (Jk 1,2-3) 

  „Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania, vediac, že skúšky vašej  
    viery spôsobia vytrvalosť.“                                                                                                            Amen. 

Milé sestry, milí bratia! 

                Jeden dávny príbeh hovorí o kráľovi, ktorý dal doviesť obrovský kameň na cestu. Sám sa ukryl 
vedľa cesty a pozoroval, či sa nájde niekto, kto by ho  z cesty odpratal . Najzámožnejší kráľovskí kupci 
a dvorania ho samozrejme obišli. Mnohí obviňovali kráľa  za to, že neudržuje cesty v poriadku. Nikto však 
neurobil nič pre to, aby balvan odstránil. Potom šiel okolo sedliak  s nákladom zeleniny. Keď prišiel  
 k balvanu, zložil náklad a pokúšal sa odvaliť balvan na kraj cesty.  
Po veľkej námahe sa mu to konečne podarilo. Keď si opäť vyložil náklad na chrbát, všimol si, že tam, kde 
na ceste ležal kameň, je položený mešec. Bolo v ňom mnoho zlatých mincí a odkaz od kráľa, že tento mešec 
je určený tomu, kto odstráni  balvan z cesty. Sedliak pochopil to, čo sa tým ostatným nikdy nepodarilo 
pochopiť- každá prekážka a problém sú vlastne príležitosťou  pre zlepšenie sa, pre trénovanie vytrvalosti. 
Každý, kto takto pristupuje k prekážkam, bude v konečnom dôsledku obohatený. 

           Apoštol Jakub píše v citovaných biblických slovách o niečom podobnom: “Bratia moji, pokladajte si 
za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania, vediac , že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť.“ 
Tými rozličnými pokúšaniami má Jakub na mysli rôzne skúšky a ťažkosti, s ktorými sa v živote stretávame. 



Rozhodne to nemôžeme chápať  v zmysle pokúšania, teda navádzania na zlé. Veď vieme, že Pán Boh nás 
neraz skúša, ale nikdy nás nenavádza na hriech. To, že Jakub s istotou hovorí o tom, že skúšky viery  prišli 
do života kresťanov, nám dáva jasné svedectvo o tom, že skúšky patria do života kresťana. 
                   Pán Ježiš nám predsa nesľuboval bezproblémový život. Ak sa ťažkosti nevyhli Jemu, nášmu 
Spasiteľovi, môžu sa snáď vyhnúť nám? No skúšky našej viery nám nechcú strpčovať život, chcú nás 
posilniť. Aj zo životných ťažkostí môžeme mať úžitok.  Obdobie skúšok môžeme a máme brať ako 
príležitosť pre učenie sa- trpezlivosti, vytrvalosti. Práve skúškami sa upevňuje a rastie naša viera. 
Môžeme povedať, že samých seba môžeme do hĺbky poznať  až vtedy, keď sme vystavení tlaku životných 
skúšok. Ak sa rozhodneme ísť cestou učenia sa, cestou vnútorných zápasov a rastu, urobíme správne. 
Budeme sa podobať mužovi z úvodného príbehu, ktorý sa nezľakol ťažkostí- veľkého balvanu, ale sa s tou 
ťažkou prekážkou  popasoval. Ak si však budeme len sťažovať  a obviňovať Boha a druhých, tak sa budeme 
podobať kráľovským kupcom a dvoranom, ktorí sa odmietli boriť s ťažkosťami, radšej reptali a balvan na 
ceste- životnú skúšku obišli. Samozrejme, že sa tým ochudobnili  o mešec. My sa takýmto  postojom 
ochudobníme o vnútorný rast našej viery a o učenie sa vytrvalosti a trpezlivosti. Ochudobníme sa o vieru 
a nádej, že Boh je s nami aj v ťažkých časoch. Skúsme to robiť radšej inak –ďakujme Bohu, že nás 
v ťažkostiach neopúšťa a prosme Ho , aby nám ich pomáhal trpezlivo znášať a buďme  vytrvalí. 
                 Témou dnešnej nedele je: Blahoslavená viera. Učme sa aj cez ťažkosti života Boží dar viery 
upevňovať a buďme si istí, že sa všetkých okolností- teda aj za tých dnešných , ktorými prechádza 
Slovensko aj celý svet-  je Boh s nami a vie o nás.                         
                                                                                                                                                           Amen.  

Pomodlime sa:  

Pane, ďakujeme Ti za dar viery. Uvedomujeme si, že to nie je naša schopnosť, ale dar od Teba, ktorý neraz 
zanedbávame. Robíme tak neraz vo chvíľach životných skúšok, v ktorých radšej reptáme a ukazujeme 
prstom na Teba a na druhých. Prosíme Ťa, odpusť nám tieto postoje. Daj, aby sme mali náš duchovný zrak 
upretý na Teba a za každých okolností života si boli istí, že Ty si s nami. Veď  nie Ty opúšťaš nás, to my nie 
raz opúšťame Teba a náš vnútorný človek zakrpatieva, vnútorne nerastieme, naopak,  podobáme sa 
vyprahnutej púšti. Vkladáme svoj život do Tvojich rúk, pomôž nám byť trpezlivými a vytrvalými 
v skúškach života. Posilňuj našu vieru, našu istotu, že nech sa deje čokoľvek, sme v Tvojich rukách.    
                                                                                                                                                                Amen. 

Teraz  sa spoločne pomodlime  modlitbu Pánovu: 
Otče náš, ktorý si v nebesiach... 

6. Pieseň ES 141 
7. Záverečné požehnanie  

 Prijmite požehnanie: 
Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás! 
Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý! 
Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj!  Amen. 

                                     -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

              Milí bratia, milé sestry, milé deti, milí mladí priatelia, 

nech Vás dnešné Božie slovo posilní na Vašej ceste viery a prinesie Boží pokoj uprostred nepokojných dní! 

Zároveň sa Vám ospravedlňujem, že dnešná pobožnosť prichádza k Vám o niečo neskôr. 



Ďakujem Vám za pochopenie.   

                                                                S úctou 

                                                                                                                  Vaša farárka


